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Barb reni 
bir salbara 

girdi 
Amerikan yardımı 

karşısında 
Almanlar endişede 
Nevyork gazete ve 
radyolarına göre 
Amerika harbe 

girmiş sayılabilir -
Ruzveltin taleb 

ettiği yeni tahsisat 
kabul edildi 

Nevyork 15 (A.A.) - Gazete 
Ye radyolar harbin yeni bir safhaya 
ııirdiğini ve bu safhada Birleşik A • 
ınerika devletlerinin hayati bir rol I 
oynamağa namz.ed bulunduğunu te
barüz ettirmeğe devam ediyorlar. 

Mehtabda yapılan hava muha • 
rebcleri, umumiyetle. yeni bir ıelcil
de hava hakimiyetini elde etmek 
İçin yapılan bir mücadele olarak te• 
lildci edilmektedir. 

Alman hava kuvvetlerinin Ame
rikan malzemesinin çılı:arılabilcceii
IÜ tahmin ettiği İngiliz limanlarını 
bombardıman etmek husuı~ında gÖ9 
terdiği ııayret Almanların Ameri • 
kan yardunından ııöründüklerinden 

<Duamı '7 nci sayfada> 

Sariye de 
k8ftflkl•lr 
Şamda nümayişler 

devam ediyor 

Yazı itleri telefona ı 20203 PAZAR 16 MART 1941 idare itleri telefoa• ı 2020J 

Mahpuslar gelece 
ay nafıa işlerinde 
çahşhrllacaklar 

Hazırlanan talimatnaıne 

Çalışılan hergüne mukabil mahkumiyetten 
iki gün tenzil edilecek ve mahkumlara 

serbest amele yevmiyesi verilecek 

Amavudlukta ftalyanlann taarnmlanıu pÜlldilten kahraman Yunan ukerlerlnden bir ll'UP 

Elealerln 
sarsılmaz 

azmi 
Mussolini taarruzu 

akim kaldı 
Birçok halya~ 

taburları imha edildi 
Eairlain ilatluin• göre 6 ltal· 
yan luktuı mevcudlarını yarı 

)'aTt)'a kaybettiler 

General diyor ki 
Askeri 

vaziyete 
A 

umumı 

bir ba.kııt 
----- YAZAN: _ _, 

Emelıll General 

H. Emir Erkilet 
cBon Poat.a. 0111 askeri 

muharriri 

B İr taraftan Almanya ve 
diğer cihetten İtalya ile 

Massollnl 
Tirandan 

dindi 

lmndıda bina İftfl'&tmda çahpn mahkUmlar 
Ha.pisanelerde Atıl bir vaziyette :mı.ş ve alakadarlara gönderBmi 

duran mahkfunların, son yıllarda tir. 
memleketin her tarafında gittik - Talimatnameye göre nafıa iı 
~ kesafet peyda eden nafı" işle - lerinde çalışan mahkUmlara mü 
rınde çalı.ştırıJması hususuf!!!a hlın menfaatler temin olunal'ak 
~eı~.e ve~ilen kararın t~t?ikınaj tır. Ezcümle bilfiil çalışılan h 
onumuzdekı ay başından ıtıbaren crüne mukabil mahkfimiyetten i 

5 1 k 
-, 1 başlanacaktır. g:lıı tenzil edilecek, muayyen b 

gün Ü 1 a yan IMahkfunların, nafıa işlerinde müddetin hitamında meşrut 
çalıştırılmaları ve bu suretle ken- tahliye imkanı hasıl olacaktır. 

Zay·ıatı .· 15 b·ın o··ıu·• dilerini:ı memle~~te n~fi birer ~n Mahkfunlar, yol inşaatında za 
sur halıne getırılmesı maksadıle manla bilgi sahibleri olacakl 

_ Adliye v~ N~1a Vekaletleri tara- gi'bi, muhtelif inşaat ustalıklar 

E 
. 

1 
•• AK l. . fından bır talımatname hnı.ır1dn - (Devama 7 nci aayf1'Cla) 

W"ıere gore ıvı usso ını f · 
cepheyi hiç görmemiş ngilizlerin Bu/garistand 

«Muaaolini tahmin ett:ii mu -
vaffakiyetleri ilan etmek fıra& 
bnı bulmadan avdet etmittir» 

Almanyaya mühim bir 
yeni akınları tren kazası Son hadiselerde 10 

kişi yaralandı 
:.Mina 15 (A.A.) - Atina rad • uğraımakta olan İngiltere, A - Londra 15 (A.A) - Royter: 

yosu, Mussolini kıt'alarınm Arna- meri.kanın yardım kararile, büa. BugüM:ü İnııiliz ııazeteleri, Mus. Londra l 5 ( A.A) - Bu gece 
vudlukta 30 kilometrelik bir cep- bütün yükselen ve tazelenen ıolininin Amavudluk cephe.inde mebtab dolay18ile İngiltere ve garbi 

Sof ya 1 :5 (AA.) - Ofi • ea 
Havas - bildiriyor: 

Londra 15 (A.A.) _ Royter: he ~rinde yenide??- taarruza geç bir azim ve irade ile dövüımek- generallerinden daha ziyade talihli Alman~a üzerinde ye~i. hava muha-

0{
. . Berut muhabiri Su. melerınden sonra hır çok İtalyan tedir. ÇJkmadığını yazmaktadırlar. $imdi, rebel~n .. olmuıtur. İ?ııı!ız .h.ava kuv. 
ı aıanaının ..ıı.. l t 'mh d' 1 vetlen uç d f d '-' b b ._ riyede karııklıUar çıktığını teyid t~~uur. abı;lndı.n ~~amen ı a e ıl - Nitekim ajanı haberleri, in ~ bizzat idare ettiği taarruz yapı mıı d Alın e a ır IU ar ın arm;asın-

etınelctedir. Muhabir, 26 Şubattan- dı nı ı ınnı~·!r: • Kilizlerin Martın 13-14 ırceeıi ve bet gün sürdükten sonra, Mus -1 an anyaya hücum etmektedir-
t>er· S d .. · ler yapılmakta talyadan getırılen yeni kıta- Hamburga yaptıkları, ıimdiye aolini tahmin ettiği muvaffakiyetleri lerSo .. 

1 (Dam a nu3mu.~:;~ sayfada) Iann muharebeye atıl~ığın.ı söy- k d d 'd ilin etmek fırsatını bulamadan av. n uç gece zarfında düıürülen 
~ !iyen Atlna radyoou spıkerı söz • a ar görülmerniı derece e 11 - det etmittir. Eğer milletine hakikati düıma_n ~yr,a_~ele.? 26 ya ve 1 Mart 

BALKANLARDA 
!erine $(jyle devam etmiştir: detli hücumlardan bah!etmekte söylemek isterse emrettiği taarruzun tanben duıu.rvulmuı ulan ~-!yareler 

lttalyanların hücumları şiddet. ve 14 Mart öğleden aonra Kale- kat'i bir akametle neticelendiğini de 39 a balıg olmuıtur. Dıııer ta -

So N VAZ
.ıYE.T le püskürtül:rnüştür. Düşmanın ta- deki Alman uçak m1eydanlarına söylemde mecburiytcindedir. Bu • ~a:ta!1 J'1 tahtay>:bare d~le i~ıı~l altındaki 

arruz hareketi a~ır bir topçu ate- vukubulan pervasız ngiliz hava ııün İtalyanlar yeniden verdikleri us erın e rı e ı mııtar. 
şile başlamıştır. Hareki.ta pek çok hücumlarını yazmaktadırlar. binlerce ölü için ağlamaktadır. Yu- Londra 15 (AA.) -.- Hava ne. 
ttalyan tayyaresi de iştirak et • (DeYamı '1 nci ~aylada) nanlılar, meniler'inden atılmak ıöy zaretinin tebliği: 

Gerginlik yakında en 
had devresine 
girecekmiş 

-

ıue..amı ; nı:ı tll)' •ad•• (Devamı 7 nci aayfadn \ Dün gece, İngiliz bombardıman ---------------=============:.--------------- tayyarelerinin baılıca hedefi Ruhr 

Dedikodulu bir hidise 
havzası olmuştur. Hava f&rtları ae -
çen harekattaki kadar müsaid ol -
mamakla beraber, mükemmel neti -

( l>eYunı J üncü aayfada) 

• 

Operiçe istasyonu civarında dü 
sabah vukubulan tren kazaaın 
demiryollan idaresi müıtahdemle 
rinden 1 O kiti ölmüı ve 30 kiti ya 
ralanmııtır. 

Marşandiz treni köprüden ceçe 
iten 29 vagon henüz meçhul bir 
bebden uçuruma yuvarlanmııtır. 

CÜ 
sa 

Yugoslavyada 4 
General tekaüde 

sevkedildi 

Moda klübü~den çıkarılan Zeki Rıza 
klüb idare heyetini dava etti 

Acı bir günün 
yıldönümü 

Bugün l •tanbulun iıga -
linde ıehid düten Meh -

medcikler hürmetle 
anılıyor 

infilak hidisesi 
Bclgrad 15 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Harbiye nazırının talebi üzerine 

dört general tekaüde sevkedilrni~tir. 
(Devamı J üncü sayfada) ,. ............................................ , 

1 Billi Şefin 

il "tıbbiyelilere • iltifatları 
i 
1 • 

Milli Şef ismet lnönü, tıb : 
bayramı dolayısile Tıbbiyeliler i 
tarafından evvelki gün kendi • ! 
ferine çekilen tazim telgrafına 1 
apğıdaki cevabla mukabele bu- ! 
Yurmuvlardır: i 

Üniversite reLtörlüğüne i 
İstanbul • 

Konferans salonunda topla -
nan Tıb talebesinden Fakültenin 
1 1 4 üncü yıldönümü münase -
betile telgraf aldım. Tıb hoca
larına ve çalı~kan talebelerine 
•evgi ve tebriklerimin iblağ bu. 
Yurulmasını rica ederim. '-······-···-· .. ··--~·=~il ,J 

Moda denizcilik klübü hakkında 1 
devamlı neıriyat yaptıiından dola
yı 'ldübün müeaiıı az.ası Z ek.i Rıza -
nı~ klüble alakasının kesilmesine 
karar verilmiıtir. 

Zeki Rıza, bir müddet evvel Mo-
da denizcilik klü~ünün. i~a~e ediliı 
tarzını tenkid etınıf ve ıı:lubun mak
sad ve gayeııini uzun uzadıya izaha 
çalışmıştı. 

Zeki Rıza memleket aporunun 
t nınmıı bir simasıdır. Futbolü ter
k• tt'ği sıralarda Moda dt-niz klübü. 
n~n 1 kuruluşunda büyük bir gayret 
sarfederek bu mÜe9Sesenin . vücud 

b l sında belli başlı amıllerden 
uma . d b 

biri olmuştur. Denız spo~~- a _ ~ 
klübün gösterdiği muvaffuıyet taA 
dirlerle karşıla~ııtır. .. .. .. . ~ 

Moda denizcılık klubu?~n dahil! 
. namesi idare heyetmın mcaaı 

nızam v• k 1 t b't 
ki . . ve verecegı arar arı eı ı 

şe ını 

etmşitir. .. 'd h 
Şimdi iddialara go~ ı a,.re e .. 
• 1. deki niza~me kırı o-

yetı e ın • • L 
larak ve salahiyetiJıa " r ~a-

l Zeki Rızanın c ala sının 
rar a - ~· ~ .... ı Ufr k 
kesildiğini bildi,~ırh o.J'je 'b: 
rarın ancak umu~be!1etın ~ tas~1ı ! 
ile kesbi kat'iyet ~-!. cceg1 ı en 
ıürülmektedir. --.., .. _'-- " 

Zeki Rıza,· ıdüb azalli\". sıfatını 

Zeki Rıza 

idare heyetinin elinden alamıyacaiı 
hakkında nizamnamedeki aarahate 
binaen itirazda buluıımuı ve İatan-

(Denmı 'J llCi sa7(ad&) 

Bugün İstanbulun i~gali fa
ciaaımn 22 nci yıldönümüdür. 
Bu münasebetle heı sene aziz 
hatıralarını hiirmetle ancl·iımız 
16 Mart tchidlerini bugün de 
Eyübdelı:i makbereleri batında 
yapılacak büyük ihtıfalle yade. 
deceğiz. Her türlü düıman çjz
mesinden temh:lennıiş, her tür
lü tehd~dden uzak bir vatan 
toprağında ebedi uykularını 
uyumakta olan aziz ıehidleri
miz için yapılan programa gö
re 13,30 da Köprüden kalka
cak bir vapur davetlileri Eyü. 
be götürecektir. M~raıimde, E
yüb kaymakamı, Parti, emni -
yet, maarif müdürliığü mümes
silleri. bir askeri kıt'a, polis 
müfrezesi, Üniversiteliler, E -
yüb orta okulu, Eyüb Halkevi 
azaları hazır bulu,nacaklardır. 
Şehir, Parti. gençlik namına 
söylenecek nutuk.lan müteakib, 
bir kıt'a asker havaya ateo e -
decek ve bunu bir resmi geçid 
takib edecektir. 

Müddeiumumi, pathyan bombanın 
sarıldığı türkçe gazeteler meselesi 

hakkında izahat veriyor 

Bulgar ajansının 
geni neşriyatı 

Perapalu otelindeki infilak ha -
diaesi etrafında adli tahkikata de - ' 
vam edilmektedir. Tahkikatın ar ~ 
zettiği yeni safhalar etrafında, dün 
kendiıile görüıen bir muharririrni -
ze müddeiumumi Hikmet Onat a • 
1&ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

u- Tahkikat sırasında, içerisin. 
de bomba patlıya.n bavulda bazı 
Türk !!'azetelerinın bulunduğuna 
dair, bir kayda tesadüf edilmiıti. Bu 
cihet memuriyetimizce tahkik edil
miş ve bavul İçerisindeki gazetenin 
Türlciycde münteşir uLa Republi -
queıı olduğu anlaıılmııtır. Yaptığı
mız incelemede mezkur gazetenin 

1 

biri Yamada, on biri Sofyada ol -ı 
mak üzere. Bulgariatanda 12 abo -
nesi bulunduiu ve bu adreslere mun 

(J>eo,ama 7 ilci _,fada) Midcleiumuml Hikmet Onat 
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Her gün I Res·mıi Makale-: Her şeyden evvel vüzuh lazım 
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Mart 16 

Sinema iptilası 
yüzünden hırsızhk 
ettiklerini söylüyen 

iki Ç3CUk 
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16 Mart SON POSTA 
Sayfa 3 

lgraf', Tele 
Maki ~ey 

Verilirken 
IAnta ya, fyon, 'ğde, E 'İŞ hirl A&ı~EM~ 1 Fransaya yiyecek Dünyanın en hüfk 

· · b ·· I ... maddeleri bon1bardıman ve Siird vHayetler!!!~ u·çe eri • Baş döndüren gönder.lecek mi? tayyaresi 

Bazveltln 
miiblm 
nutka 

"Amer:ka 
demokrasilerin 
silah fabrikası 

olacaktır,, 
"Elimizde ne 
lngiltereye, 

varsa, 
Yuna-

Ankara J 5 (A.A.) - Bugün! 66~. t 30 lira, Niğ~e vilayetinin büt- rakaınfar . Londra 15 (A.A.) _ Hoyoor 
aldığımız telgraflara nazaran An - ç~sı ~e. 505.130 lıra olarak kabul e- Yazan: Selim Ragıp Emeç ~~~~sının .. bug.ün Londrada öğren -
talya, Afyon, Niğde, Eskişehir v: dılmıştır.. . . • . .. . . l . gmı:_ gore, ışgal altında buluıımı. 
Siird vilayetleri umumi meclislen Eskışe~ır vılayetı 1941 b. utçesı A m~nkanb?ld ngıl~ereyed yapa-ı Y] a~ .F ransaya bazı yİyt·cck madde-

) 1 d 1636 7 48 1 d B k cagını ı ırcııgı yar ımı ra erının gönderilmesi hnkkı d A -
mesailerini bitirerek dağı mı~ a~ ır. ' . ıra ır, . u mı tarı~ kamlandıran adedlere göz gezdirdi- merikada lngiliz ve Amerı"nkft an .. _ 

Umumi meclisler, son ıçtıma - 265, l 4~ lıraaı maımf~, 136,385 lı- ~ mu 
larında vilayetlerin umumi bütçe. -ı ~a~ı n~fıaya 58,25 ! lı~ası sıhha:. ve gımız zaman .. go~umtiziın kıı- mcssilleri arasında bir takım mü -
lerini müzakere ve tasvib eyl .. mış ıçtımaı muav-enet ışlerıne ve ınute- ;~rına~as~ mumku~hl olmuykor. zakfehrcler cereyan etmektedir. Man
bu arada Antalya vilayetinin 1941 baki kısmı da vilayetın diğer i~le • ,...uııku ınşaat tezga arına 0 - ma i bu müzakerelerin henüz ileri 
bütçesi 569, l 83 lira olarak te!!bit ı rine .. tahsi~ _olu~~uştur. .. • . nan vapurlar için vahid hane- safhaya girmemiş olduğu zannedil -
edilmiştir. Bu miktardnn 110,98? ı Sıırd .. vılaJ'.etının 1941 butçe11ı ıse 11i hiç kale alınmıyor. Tahsisat ye- rnektedir. 
lirası hueusi muhasebeye, 83,980 )ı., 1940 butc;;esıne nazaran 36,619 li- kunları ise milyonları da ihmal et-
ra•ı nafia i !erine, 243,892 lirası ralık bir farkla 237,209 lira olarak miyc başladı. Ortaya atılan hep Habeş askerleri 

" b d I · b milyarlardır. "f 53 91 O lirası sıhhat i~lerine I tes it e i mış ve unun 66,644 li - A 
rnaarı e, ' d .1• . d" f' 48 230 •· .f . l Bundan da anlaşılabilir ki ra- A,.:ı· s babaya ve geri kalan kısmı a vı ayetın ı- rası na ıa, , ıırası maarı ış e- k I d ~· . . -..a -
ğer muhtelif işlerine ayrılmıştır. ı rine ve mütebakisi de diV,er vilayet anı ar a arayda.bıle8c~gımız 1

• ıfad.e d .,. .
1 

. f 
A fyon viJa etinin J 941 bütçeıİ İşlerine ayrıfmıl'tır. 1 t~m~men re.~mı .. ır. _utçe ke,ım~B~ ogru ) erııyor ar 

Y nın JSC, bugunku malı durumda bır 
• 

/talyada 
olup bitenler 

• hakikat beyan etmesine imkan yok. Kahire 15 (A.A.) - lngiliz U-J spa,nya,da, tur. lstikbal mec;;huldur. Malum ol- mumi karargahının resmi teblıği: 
mıyan bir ihtiyaç için muayyen bir Libya ve Eritrcde: ı(aydedilecek •• th • b • sayı zıkretmenin manası bittabi 0 _ bir şey Y?ktur. . • m U " ' lr Jamaz. Denkli bir bi.ıtçeden bahset- .Ha?eşı~ta_~?a ımparatorluk kıt a 

ı• nfı" la.A k menin faydasızlığına İ§te bundan' larıJe iŞ ~ır.lıgı yapan ~atanperver 
dolayı inanıyoruz. Gelen ile gideni ku".vetlerımn hareketlen, memle -
mıivazenelendirecek hesabların za- ketın merkez, garb ve cenub mın -

Nevyork 15 (A.A.) - Curtis 
\Vright tayyare fabrıkusı dün) ada 
mevcud bütün bon.bardıman tay -
yarelerine her bakımdan üstün ev -
11afta yeni bir pıke boınbardıman 
tayyaresi imal etmekte olduğ:..n 
ilan etmiştir. Bu yeni bombardımar, 
tayyaresi şimdiye Ladnr , apılan I" 

büyük bombardıman tay:rarel<!rın -
den iki misli bomba taşıyab lecr-k '-'e 
bu tip tayyarelerden .:f, 5 saat faz.la 
havada kalabilecektir. 

Curtiss fabrikasına güre bu ta) ya 
renin sürnti diğer bombardıman tay 
yarelerinden 160 k:lomelrc fazla o 
lacak ve bir kişilık diğer ht-rhanl!ı 
bir tayyareden bir nıislı fnzlcı. sıliıh
la techiz edilecektir. -- -------

Romanyada bir· 
petrol n1üsteşarhğı 

tesis edildi nistana, Çine ve de· 
mokrat memleketlere 

göndereceğiz,, 

Cenova bombardımanı hak -
kında İtalyan sonsüründen 
geçmeden Amerikaya gönde • 

rilen bir telBTaf 
50 kişi öldü, 300 

ev harab oldu 

rnanı çoktan geçmiştir. Bu 1 , sulh talrnlarında muv~ffakiyetle inkişafa 
zamanının İşidir ve o zaman, bu devam etmcktedır. Bükreş 15 (A.A.) - Stdani a -
nu başrmıya çalışacakların yardım- K . d jansından: 
cısıdır, tıpkı bugünün harbini iZI aym y· r lmları Rumen hükumefnin yaptığı mü-

Londra 15 (A.A.) Daıly Madrid Alınan k~z:ınmya uğraşanlar ic;;in olduğu ı Ankara ı S (AA.) _ Kızılay teaddid toplantılar neticesind.: Ro. 
L d 16 (AA) B B C • N t 'n" Nev ... ·ork h b"ırı· 15 

(A.A.) - gıbı, ancak Allahtan meded gelebi • k • d. bl"V d'I . manyada'-ı" petrol cndu'"strisinın f"C -on ra, • . - · • ·· ews gaze esı ııı • J • mu a ı· 1 8 .. ~ ·ıı "d b" 
1
. - umumı mer ezm en te ıt- e 

1 
mıc- 14 

Amerika Reisicümhuru uzve t, faşıst 11ansurundcn geçmeden ltal - b t d d k b l . n·k · .. _ tir: ne ı ere ven en ımtıyuz ıır yuzun -R l . .. .. son ma uma a ore, .... evı e e ır ır ı 0 r- b"I ·ı · · 1 " ·· 
du .. n a'-şam Vaşı'ngtondu ~ıuha~_irl.er d A "k ·· d ·ı b" 1 aru eposun a vu u u an ın 1 a Butun bu hesabsız sarfiyata ve ç k S k k"' •. d den büyük bir tezebı:üb içinde bu -14 .. •• ya an merı aya gon erı en ır . · d 50 k" · ··ı ·· 250 .1• an ·ırının arı ·aya oyun A vu 

h 1 f .. .. .. B 1 f 9 netıcesın e ışı u mu~. ı a onun yanında vukubulan zararlara' k 1 h 1· d .. - 1 d - .. h d d 1 . . birliğinin yıllık ziyafetinde mu ım le gra • ~or~.u~tur~ u te gra ta , 300 ki~i yaralanmıştır . .300 kadar nasıı tahammül edilebildiöini sonıQ- uahtge enı leye an dan .~uav, e4ne3tıe uns~!~nmi.ıu::rı~eeccni l~ftı~.ntonea 
bir nutuk söylemiııtir Ru:.c.velt bu Şubatta lngılız fılosu tarafından I harab olmua veya büyük ha a k k .... 

1 
~ . " 

1 
mu aç o an ara yar ım ıçın r'\ -

nutkunda kl.ralan1a ve o··du··nr_ ver- b b d d"I C h ev " · sar turma ço goru memdıdır Beşe.. J 941 t "h· d ç k K l ko, a ... aöıdaki prens:blerc is inad e-" om ar ıman e ı en enova şe - ~ L" 1 · k l 1 k · an ın e an ırı ızı ay mer .. 
• k . . d .. h" h 1 Jd•v• ugramıotır. ı:;.V en yı 1 an ar muva - rin havsala~ı. bugüne kadar muav-ı k . z· B k - d . b" ı· . . k me kanunu mucibince, demo rası- rın e mut ış asarat husu e ge ıgı k b h I t" •1 . l b" . d . J ezı namına ıraat an ası \'dil _ en yem ır p an tanzımınc arar 

ı k d. . n"len b"ld" ·ı k d" H k"k "k· .. aten mez a aya yer eş ırı rn:ıı er • yen ır zavıye en bakarak ht.dı"se- t ·ı 500 1· 1 d 40 d vermı"ştı"r.· ere yardım için en ısıne ve ı ırı me ·te ır a ı et ı ı gun " ası e ıra ve tren 
1 • dir leri muhakeme etmive atı .. tırılrnıştır ·· d ·ı · t" e e ça ır 1 - Huku·metin aJ,nden alınan aalahıyetler hakkındalr;ı tasavvura- Halktan gizlenmiştir. Fakat liman ' -- - Akl d l .. • gon en mış ır. ' 

rını anlatmıştır. komiserlerinin tanzim ettikleri ra • B lk 1 d a urgun uk verecek sıfırlı ra- --- - _ hakların tr-krar hiıkuınete iade i. 
Rcisicümhur, eski tarihi gözden porları dirıltmek üzer belediye mec. a an ar a kam hanelerinin alabildiğinı: uzavıp / Sur·yP.d 'l karış klık 2 - Petrolün Rumen milletinin 

geçirmekle vakit kaybetmek iııtemc. liai toplandıiı zaman halk içUima gittiklar.ini görmekten mütevellid 1 "" J umumi menfaati d;ıhilinde muh 
diğini ve yeni hadiseler hakkında salonuna girmek istemiı;;tir. Beledi- son vaz•yet şa kı.~1.~k çok görü1':'1emelidir.. . . ı <Baş-tarafı ı ınci s:ıyracıa> faza ve istismarı. 
konuşacağını söyledikten aonra, yar· ye dairesi fafiııt muhafızlar turafın- 1 . Butu~ b~nlar da ;spat edebılır ki olduğunu da bildirmiştir. Ekmek Bu maksadla yeni direktifler da-
dım ~anununun bir ferdin işi olma- dan kordon altına alınmıştır. Bu va-ı bırçok ıddıa!.ar hılafına ol~rak bvu fiatının idari makamlar tilrllfmdan hilinde çalışmak üzere bir petrol 
dığını, bilakis, milyonlarca Arneri- ziyet karşıaında halk ıtiraza başla- (Blt-'tarafı 1 iı!t"i sayfada) har? uıun ııure~e.z. Maddı va•lıgı hafifçe artırılma ı bu nümayişlere müsteşa!lığı t:s_iıı t.::lilmi§tir. 
ltalınıın tasvibıne mazhar ve hisaiya.. mıf olduğu için muhafızlar hücum B~nla.~ orgeneral 'ı ~va~ Nau • yerınde olan, ıstıh·~l kay~ııkları 1 vesile teş~il etmiştir. 
tının terdiman bulunduğunu tebarüz etmişlerdir. Nümayişc;;ilerden birkaç movıc;;, tumgeneral Daıııcovıç ve A. durmadan ve artan bır hızla ışleyen Muhabır, ecnebi gazetelerde çı • Berl"nde hava bon-bart'r-
ettirnıiştir. yüz kişi tavltif edilmiştir. ratoviç ve -tuğ~eneral Hadiçtir. 1 v: bu ~aynak.arı ~ütemadiye~ ge. kan v Suriye ile Lühnanda ahali ile mPntndan 26 kİSİ Ö~dU 

Huzvelt aözleriae devamla demiı- Bombardımanın üçüncii günü ti- Had devre . 1 nbletebılmek ımkanlarına malık o- asker ve polis kuvvetleri ıırasında , 
tir ki: caret nezareti hasaratın tesbit: için 1 Londra 15 (AA.) - ~lanches- 111 " taraf bu davayı başlangıcında kanlı çarpışmalar vukubulduğunu Berlin 15 (A.A.) - Stefani: 

- Sarf etiğimiz gayretler ~a.hdud Cenovaya bir heyet göndermiştir. ter Cuardian gazeteııinın diploma- ~?11.~tmiq ~ayılabi~ir. Şayed ve .her blldiren haberlerin yalan olduğunu 12-13 Mart gecesi İngili7. tay -
f?a~llyette olm~.yıp, ,c;ok gen~,~r. E- Cereyan eden hadiselerin vahame. tik muhabiri yazıyor: 1 t"r~ıı fara71ye .hı lafına olarak n_ıha- yazmaktadır. Hadiseler başladığın- yarelerinin Berlin üzerine vaphk 
limızden geldıgı kaaar -ve elımı~ al· tini alınan bu tedbirlerden anlıyan Balkanlar vniyetindeki gergin- yetı gelmez bır yıpratma hıı lınde danberi on kişi bile yaralnnmamış • 1ıarı akın esnasında 26 kişi olmuş. 
tında :r bu~um~ı-· bun~.ard denız...a.. ve komiserlerin raporlarını dinle • lik mahalli membalardan alınan miica~,.) .. devam ederse, böyle bir tır. 28 ki j yaralanmıştır. 
ftn. emo r\~1 ere. gon e~ecegız. mekten menedilen halkın hiddetini raporlara göre yakındu en had dev- 1 f•dalci\TlıP.n daha ne kadar zaman 
lngılftedeyb I una~t.~na, dÇıne k ve vatıştırmak üzere liman reisi vazi - resine girecektir. Yunanistnnda:-ı ge- davanı! hileci" ~i sualine, hiçbir kim 
~~n~ a a u unan utun em~ rat ff!!linden azledilmi~tir. 1 len bir habere göre ltalyarlann sıd- St- '\Ümmeııedarik dahi olsa, cevab 
hukume~lere yardımlarımı~ı ~sır~e-1 Ticaret nezaretince gönderilen detli taarruzu Yunan mukavemeti ver~mez. Ciinkü dava, her türlü 
miyeceğız. ~~ yardımlar ?ıhaı 1za e-, ~eyet, lngiliz filosu tarafından ga_ kat ısında kırılmıştır. 'h,.•ab hududunun dışına çıkmıf 
re kadar, gıttık~e artan ~ır hız~ te- fıl avlandığı ve Cenovayı müdafaa Mu95ofininin ordul:mnı .. eni he- ,..,ıııT. 
veli edeeelctir. lngilte.renın gemıl~re ed_emediği için liman kumandanını zimetlerin beklediği anlaşılıyor. Bu ~ /' f1) C 
ihtiyacı vardır. Amerı~a bu gemıle- a:1:ıl ve tevkif etmiştir. ı itibarla Almanların Yunan _ Bulgar .._ il un UC:.-4f!lf' ,,,..~ 
ri verecektir. fngilterenın tayyareye Cenovanın deniz müdafattlarının hududundaki hazırlıkhrını tacil eı-

d A "k b t yya 1 "f · ı·v• • ' ihtiyacı var ır, men a u. a - ;c• 11.vetsız ıı;ı;ını protesto et>r.el· i;z~- nı•\a•i muhteınrli:r. Almanlar. Yıı-

Amerikanın 
yardımları 

rcleri verecektir. lngilterenın gıd~ re denizcilerden ve deniz amele!İn- goo;Javyayı tnzyike devtl'n etmekte 
maddelerine ihtiyacı vardır, Ame~ı· 1 den mürekkeb Üç İd!lilik bir hı-yet i .. eler de ı\lrnan •ıı ' .. bJe inin n den 
ka bu gıda maddelerini .. v.erecektır. 1 Romnya ~itmi~tir. Hey':t azası Ro. ibaret olduğu Jayılıcile bilinememek
İngilterenin tank. ~o~, muhımmat v~ 1 ~ay~ ~elır gelmez tevkıf '-~C nnfye-ı terli~. 
diğer malzemeye ıhtıyacı vardır, ~ dılrnı tır. Bunlar derhal bır ariada Planın tatbik t "h" deği~tirilmit 
meri' u bunlnrın hepsini v~rece~tı~. hAp"edil':'1i!llt:rd~r: He~eti ı;-önderen- Be~rad 15 ( :':.!..; _ Rcuter: 

Çın de bizden Y~.rdım ıs~em.ı.ştl;· !erde~ b~rk.aç kışı aynı şekılde teczi_ I Alman taleblcri hakkında Yu 
Ona yardım edecegız. . T~~ so.z. ' ye edılmıqtır. . lgoslavvanın bir k rar nlmak l'u 

RuTvelt, halen Tıirkiyrye haTb 
- mal:ume•i gönderilmesinin 

memleketimiz demokrasılerın sılih Batmlan gemiler .. .. .. susundn göstnciii"ı taa'hhur Hit -
fob.;• ası olacaktır. ~~no;ada hMarat oek buyuktur. lerin Balkanlar<laki plB"ının tat -

baltiı mevzu11 olmadığını 
söylıecli 

11 inci it al yan fırkası 
hüuma ka,kmak 

istemedi 
Siyah gömleklilerin, aıkeri 
hücuma kalkmağa icbar 
ettikleri Yunan hatlarından 

görüldii 
Atina, 16 (A.A.) - B. B. C.: 

Res ı tebliğ: 
Du:ı-nıan cephenin muhtelif n~ 

talarında mahdud mahiyette taar• 
ruzda bulunmuştur. Bu taarruzlar 
tamamen ı;iliskiirtülmüştür. 

11 inci İtalyan fıckası 
Atına, 16 (AA.) - B. B .. c..: 

Jngılız fılosu burada 4 vvapuı batı~- bik tarihini dPlıiştirrni"f r. Alman 
mış, 16 vr..puru hasara ugrlllmı", bır nnr.crramına - Yuaoslavyanın 
k k .... t h "b t . b"" .. k .,... ...... ,... ıgorc "" 
~ç romor ·oru. a rı ~ ~ış, uyu anlaşmayı PersPmbe gunü imzn -

bır petrol tasfıyehnnesını vıkmış. laması icab d' . d Bunu mü -
d . li b 1 7 t 1 • . e ı~or u. 
meır .. u unan pe ro gemı91n - teakıb derhal Yunanistana hücum 

dl"n 5 ını batırmıoı. lı.nan l.arabe ha. edilecekf 

Vaşington 15 (A.A.) -. Ofi 
~ eski Havas - ajan8ı bildiriyor: 

Ruzveh gazetaı: ler toplantısında 
halen Turkiyeye harb mnlzeme11i 
....önderilm .. ~nin bahis mevzuu ol • 
madıKtr.' bildirwi .i·. 

~--!ine velmi<ı ve sil.olar antr.~oolar ve Yu.goslı~v devlet adaırlsırı Al -
havuzlar da dahıl olmak ıızere rıh- manva t f d t kl"f "dilen Japo, Harjcive 

b d k. b .. ·· b" ı ara ın an e ı 
tım oyun a 1 UtUlt ma ar yan -ıanla_<:;manın bazı hükümlc>rini ile- Nazırının se,,cıı bati 
mı 11tır. lride Üçlü pakta iltihaka sünikli - . . 

1 yecek ma'hivette teHikki c'rıv:kte T~k~ 15 (A.A.) - Domcı aJan lngilizJerin Almanyaya 
yeni akmları 

lvı bun binaen şuphe ile karşı - sı bıldırıyor: . . 
lamaktadırlar Moskova :volıle Berlın ve Roma 

Buraya .gel~n ve Viyananın ek- ya gitmekte olan Ja~on hari~i~e 
(Bat larllfı J inci sayf•da) seriya ivi haber alan mem'ba1arın nazırı Matsuoka bugoun Harbın e 

d 1 dan ,.ıkan hab.,rler Almanvanın varmış ve öğleden sonra Sibirya eeler müşahe e o unmuştur. " k ·ı 1 d 
Gelsenk.irchen'de kömürden pet.. Yu.,,:>c;~avvadan Üclü. paktı imLa- e spresı e yo una evam etmiş -

ı · tihsal eden büyülr; idrojenasyon lamasını istiyecek kadar ilPrİ '!İt- tir. 
ro ·ıs ~na kargı muvaffakiyetli bü _ mediğini teyid etmektedir. Fılh~
t~~k8bir taarruz. yapılmıştır. kika Almanlar böyle bir tı:ılebın 
yu Ouueldorf endüstri mıntaka ına \'\ı,goslavyada. ~ar.~.ı.klıklar çıka -

Alman tavyarelerinin 
Londrava akınları da taarruz edilmiş ve geniş miatya11- racafunı oek iYi bıJıyorJar. 

gın bombaları kullanılmış _ AJn""11lıırın azami dPreccde ta- Londra 16 (A.A.) - B. B. C. 
ta yan 1\•izat elde etmek istedikleri, (akat Londra, dün gece Alman haıva 
tır.R hr'un diğer kısımlarında da 'bunu asgari bir tehlike ile temin kuvvetlerinin başlıca hedefini 
fabrikalar, münakale yolları ve di.. eıt:m~k arzusunda bulundukları I teşkil etmiştir. Bazı yangın bom-
v h d fler bombardıman edilmiş- malumdur. baları atılmışsa da bunlar derhal 

Dün 

Dost -İran hükümd"rının 
62 inci yıldönümü 

şehrimizdeki lran konsoloshanesinde 
parlak bir kabul resmi yapıldı 

Matbuat nezareti tarafından bıldı
rildı ~ine göre, 1 1 inci ltalyan fırka
sının kumandanı yeni taarruzda bu
lunma k için Musaoiiııiı:İen doğrudan 
doğruva emir alnu, bulunuyordu. 
Fakat ftalyan a'kerleri cYvelki g~n
T~rd maruz -".aldıkları ağır zayıat
tan d layı hücuma 'italkma1' istem4'
rnisJ ,. ... dir. 

eer e e .4.lmanlann hazırhld•n söndürülmüştür. Hasar ve insan-

tir.Londra 15 (A.A.) - İngiliz ha- Almanların Bulgarista':'a }~~i ~ zayiatı.n mahdud olduğu bildi- Dünlm kahul reamin.d. v-'! w ~ v--'ar dô&- d-J'.I -ı- "-r. -ada 
t bl"g-i· tavvare filoları ile siiratlı küçuk rılmektedır. au a...uuı n.ıru ...... -~ ueJ" .. 0 ...... 

va nezaretının e ı . ·1 k"" .. . lt 1 (!
0

' s· k Dost ve kardeş ı 'bü" "k 
• L 1 'it e üzerinde dün gece beJ J{emı er ve uçuk denıza 1 ar "'on ıvasta ar h-k·· d ranın yu ren başkonsolos Behnnrn rdıkasi-

Yunan hatlarından ltalyan sıy~n .. ngı er · · düşürülmüştür. dermekte olduğuna dı:ıir gelen ha- .. u um arı Ala Hazreti Hümayun 'le birlikte bir resrni kab~l tertib 
~ömleldilerinin askeri harekete ıc.. duşman tayyareşı 1 "k" · • herler Almanyanın Yunan Sf"feri- Sıvas 15 (A.A.) - Dun başla- Seo.h"n , r l •· • 

62 
. t · 

1 
d" 

har etmek iste<likleri. görülmüştür. , Bunların üçünü 1 avcı arınd~~z:. ı .~sını ni bü""ik bir cı"ddiyetle telakki et- van ve bütün ~ece yağan kardan doi"rum"' v;ld' o··nu· mu ~ın ~ı.-t~lcı le mBış ekr bır.ld b t v--ıı· ve B"' -
d d fi batarya arımız uşurmuş - J- • b"T" h" , t ft k" d r. "' J munast:>UC ı e u a u e, aşa .. 

Papqosun emri yevmisi e . a • tiğiı;ıc delil addedilmektedir. F~l - u ~n şe ır '<;: e .. ra .. a ~ a~ ve dün öğleden evvel şehrimizdeki İ- lediye Reisi Dr. Lutfı Kırdnr, Em 
Atina, 16 (A.A.) - B. B. C.:I lerdAı~eterdam 15 (A.A.) - D. N. hakıka Almanlar k~r~ ordularıle t?.P l~r karla kortdu.lmuştur. Karlar ran •başkonsolosluğdnda Behnam, nivet Müdürü Muznffer Akalın. 

Başkumandan general Papagos, or- b"ld" . • beraber Adalar denızınde bu d~- urat e erme te _ır. tebaanın tcbrikler"ın·ı k b 
1 

t . şahrimızdeki butun k n 1 • lıır, 
d h" b •V• b" • B 1 ırıyor. · k tl · · d k il k nı a u e mış · ·ı ı ·· ~·a "d ıta en .~cşrettı~ t ırl emn . Cuma gecesi fn.gil\z tayyareleri nız. ~~d.el erınFıl rhe ldu aAn~l a 1 - /................................................. tir. 'Ehrabi, İstanbuldaki İranlı la- yerli ve ccnclbı gazctecbı elr mum 
Yevmı e son gunlerdekı ta yan ta- uhtelif yerlerine bom~ vetın~ ır er. e a e IT'Sn ar ; ':. h. . .. taz şahsıyetler ha7.ır u unmuş -
•rruzu kar ısında ordunun gösterdi- Holandanınl md I Yunanlıların cesaret ve kuvvet1e- : Reami harb tebliğlerini : nn ıslerme tercuman olan hır hi- ]ardır. 
ii rn~kavemet ve şecaatten dolayı balar ·~~H:l~~danın bir yerinde rini istisg~r .. etm~k istemiyorlar. : Bugünden itibaren hergün ~l tabe~e ıbulunmuştur. ~ası~~:d: . Davet~iler, mü~ell~f bi~ büfede 
••lı:erı tebrik etmif ve Yunan kuv~ .. Gar .d 1 ve bir köprii hasa- EvvE>ke ku<'uk mıkyasta hazırla - • 5 inci aa lam d : smaıl ye İran .~ek~~bı muauru ız:ız ve ıkram edılmışlerdır. 
Vetl .. rinin haklı bir davaya hizmet mut:,addı ev es kisi ölmü . 28 ki,i .nan haıib planı yerine şimdi mü - : b l :ı l% a ~,de, aynı mealde ıkı Şiir okumuş -ı Son Poz!n, kardes İran milleti 
~tıtilderini bu ıuretle bir kere daha ra ug!amıştır.lanmıo;ır llti de hafif him bir harb için lazım gelen ge- i a ac ıınız : lardır. hükümdarının bu mcs'ud yılciö _ 
141

?at etmiı olduklarını kaydeyle-- de a1eır ydra • j Mş hazırlıklar yapılmaktadır. ...... ........................................... ,.,,/ Öğleden sonra saat 5 ten itiba- nümünü c::.ndan tebrik eder. 
?nıttir. yara 1 var ır. 



'S-,fa SON POSTA 

( Şehir llaberleri J 
Bir rtacar ticaret 

heyeti yakında 
şehr:mize geliyor 

Yarın ayakkabılara kar ..... lll7' J ... " 

. . - MEKTUPLARI J 
BudapefteJe yapılan temasla- Halk tıpı ayakkabıların 575 k..ıruşa mal- Esk· ••t k "dl . ı 

M ... ımue aı erın: 

Mart ı 

Maliye Vekaletinden: 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldınlması hakkında ilan 
DantelsJı bir lruruılutıann ıenne dantelli bir tul1Jl}uklar darb ve ı 

yuaya kiti miktarda çıurılml§ oldıliundan dantelaiı bir kUl'tlflukla 
31/Mart/941 tarihinden .sonra tedavtılden kaldırılması ltararlaştınlmış 
Dantelsiz bir turu4luklıtt 1/Ni.san/941 tarihınden ftıbuen ariık teda 
etmiyecek ve bu taribte!l itıbaren ancak bir sene müddeUe yalnuı ma 
sandıklarile Cumhuriyet Mcrkeı Bankası fubelerınce ve Cilmhuri 
Merkez Banka.Aı şube3I bulunmıyan yerlerde Ziraat Bankası fUbelerın 
kabul edUebllecektir. 

Eli11de dantel.s~ bir kur~uk bulunanların bunları mal.!andıkl:ı, 

ren keıilme•i üzerine, acar oldugu antaşıldı, ayakkabılar bu rekama d·ı k . 1 
lar 4 milyon liralı1t yeni bir F" M .. k b K . t b"t ı e erı ı 
anlapna yapmak için bir ticr ıat ura a e omısyonunun es ı Esk" k .. tek üd : ------------------------! 

ret heyeti. memleketimize edeceği kir haddi ilave edilerek satılacak aevkedilm:un~·0:UJ"UCU~u:ıı~ ti Bursa Nafıa Müdürlüğünden: 

Cumhuriyet Merkez ve Ziraat Bankaları ıubelerinde tebdil ettirmeleri 
lln olunur. c90S5• dWl 

~önderiyorlar - arkadat'arı namına yaı:dıiı bir 1 - Bursa • Mudanya asfalt yolunun o -1- 718 - z + 718 kiloma 
-.-. . Avakkabı sat1şlarında. umum!' Numara 4 _ Halk tipi "idala, ::.~bda ıu dilekte bulunmak. releri arasındaki bozuk asfalt ~oaenın 16000 Ura keşif bedelile ıando 

Buctap tcde ~~l ayd:)nberı .Ya: bir kAr yilzdesi tavin etmek ırak- kız çocuk iskarpini, demir çivili 1 ai.9temJ olarak betona tahvili ifinin Jcapalı zarf u.sulile yapılan eksıltm 
pıl . akta ~an. Turk • .. Macar tıca~ı. -sadile Fiat Milrakab<' K mi 11yo _ ve tek dikiııli fi atı 350 kuruş. 11 Yeni sene bütçeıinia Büyük ıinde ta.lib çıkmadılı c1heUe yeniden kapalı zar! usuıae ekslltme~e k 
& ru clcrı 'bırkaç ~u.? evvel bır nunun bir müdde•tl'nberı al·ka - A •akkabıcılar cemiyeti tarafın Millet Meclilı tarafından tetkı"k nulmuştur. 
n ':C".e ba lanamadıg ndan ke - darlarla yaptlğı tetkikll'r netice _ dan tesbit edil n bu fiatlar .imııliıt edildiii anda Mki kaıluna göre 2 - Eksiltme 3.4 941 Per:embe ıunü saat on birde Bursa VilAyet. Dı 
sıl ! r. . . le.re ek ii:zeı dlr. A..,akkabıcılar hanel rin mağazava satıc; fıatları- tdcaüde 1evkedilcn ,·atandaşla· mi Encümeninde yapılacatt.ır. 

Dığ ~ taraftan daha ~ ı:ış mık- cemiyetinin chalk tipi. olmak ü _ dır Ma va alarm kar n· bati Flat J'ln elim vaziyetini baurlatmak 3 - Bu i§e aid evrak ıunlardır. 
ya t ıbır mub~d !e zemını ha ır - zere hazırladığı numune nyakka _ l\fü.raknbP Knmi~vonu tarafından iatiyonım. Vahidi fiyat listesi, keşif, eksiltme ve bayındırlık isleri genel şartn: 
lan ı H' ve ı bır a 1 mtı. Y P • bılar konıi yona tC'vdi edilmiş ir ~ apJa ak tetkiklerden sonra tavin Geçen aene bu mueL hak • meler! ae mukavele proJesldır. Talıbler bu evrakı Nafia Müdürlüiun' 
mak m .. d _le .. bir .ıı:a a . tı .a~ Bu avakkabıların tiplori itibarile edilf'CE'ktir. f. vrıaa ayakkabıcılar kında Büyük Mi1let Mecli inde görUp te kık edeceklerdır. Mukavele projesınde tadUAt yapılmqtır. 
h e n mım.uıd kı ay _ıç ~ ın- imal ma rafları şö.,Jcdir: C<'miveti tarafından ka n avnk - ı müteaddid batibler rarnnndım 4 - Talihlerin münakasaya iştirak edebilmeleri için 1200 Ura muva 
de ır.l'ml ketlmıze g leceğ. bıldı - Num ra ı - Halk tipi , iclaJa kabıları için de iki tip hazırlan - güzel aözler ıöylen~ ve ndi • kat teminat yatırmaları, bu ı'J için vılll.yet makamından illn tarıhiı 

k bulu,.mustur.. erkek a n1 ka'bısı demir c·vm ve maktadır. Bunlar da Paz~rtesi gü- cede, vatan ujrunda ayni fe - den sonra alınmış ehlıyet vesikası ibraz etmeleri, 940 senesi için T car 
.~u dan . ba ka,. T rk - l\~a ar tc 1~ dikic;li ve tek kö.sc-leli fiat nü komi vana verilecektir. dakirbkla kanlanıu dôkmü, bu- Odasına kayıdlı olduklnrın:ı daır vesika alm~ olmaları ve üçüncü ına, 

m 1 r. nd ıkı aydanl, rı. )a- 575 kuru~. Fint M""rakabe Komisvonu Pa- lunan •cbaylar ve ayni &adi\kftt. dede yazılı münakua ve fennt evrakını görüp kabul ettıklerme d; 
P an tE:knık temaslar n tlc c: n e Numara 2 - Halk tipi glase zartesi ~nü yapacajtı toılant,da le vatana hizmette Lulunmuş imzaladıktan sonra 2490 sayılı knnuna uygun olarak hazırladıkları tel 
b r ~nla maya. var~l. marr.ıs olma - erk k avakkab sı. df'mir civili, tek ayakkrıbılara a1.ami bir kar yüz- mülkiye ınemurlan arasında bir lif zarnarını 3.4 1941 günü saat ona kadar Bur.sa Vilayeti Daimi Enci 
ı P va.,ada al ka ıle k rc:ııa~mı - dikişli ve tek k&eleli flatı 500 desi teS'oit edecektir. Piyasaya çı- aynlık olmasımn dogru olma • menine matr:bu:r; mukabilinde vermeleri lbımdır. 
t r Anıacmıanın. Hıkın~.nrda ımza- kuruş. karılacak olan her ayakkabın n ü- dığı umumiyetle ta.~<!ili ve kL Postada vukubulacalt gecıkmeler kabul edamez. (1822) 
1 n b klıyen b rçok tuc arlar. ~u Numara 3 - Halk tipi vidala z~rinde, imal edildi~i müessec;eyi bul edilmiıti. Pek sayın Maliye 
mPı.,.,lPkPte 1'!181 sevketmek ıçın erkek çocuk iskarpini, dPmir çi - ve tipini gösterir bir etiket b:ılu - Vekilimizin de bu ayrıLğtn kal-
ı.. rlık.lara bıle bac;l mış b l.lun - vili ve tek dikisli fiatı 4'>0 kuruş. na~aktır. kacafmı ve ancak bü~deki inı-
rı nkta ıdıler Fakat Macar tıraret kanlara göre timdilik ancak yüz-
h et in n v~niaen bir an1ac:•na B. b k . . .. 1. .1 8. k de )'İnnİ beı bir um yepılabiıe.. 

:rak ıraksa~ile memkkcfmize ır e ç·nın o . mı 8 rço mflessese er ceiini aöyleınit ve deride tek -

~lm Si de ikt snrli meh filde net"colenen f8Cl0 uydurrra fatura tanzim tar icabı dütünüleceiini ~adet• 
m 'rnunıvet uvan 'ırmıştır. Yeni mitti. 
b :ınlaır;ma Yapılınçava kannr Ma kaza 1 ed"yorlarmış! Büyüklemm tarahndan, lcen-
c i tanla eski anlasllla hüküml,,ri . .. . dileriae kartı a8sterilen tefkat -

re ve toıkas u ulile fü·ari mü- Evvelkı ~n Ortaköyde bır bek Piyasada yeni bir \htilttır şekli ten dolayı .Ui miitek.ıidlet" min-
n s tta bulunulacaktır. Yerıı ya çinin ölümile nctl~lenen bir kaza RÖrülme~e baslamıştır. Birçok ma nettar kalrn&flar •• dende vaı.i. 
p la ak ti aret anlaşmasının 4 mil olmu~tur. Q;taköyde Kaı:akol so ~azal~r uvdurma faturalar tanzim yetlerinin peydet"pey ul:zel .. ceği-
von lirava yaklac:a~ağı ve Macar· kağ nda ~ .!!1.ır ec:ya fabrıkasında ederek, yüksek fiatla sattıkl:m I nin vadini de tükranla karııla • 
lar n bi den bil assa hububa rnad ~e('('~ k ılı~ı yapan Mustafa ev l · · • 1· '-1 k ın•t!ardı. Fakat, yapılan zamma 
~1 · ·ı ır.ı t h ı · t d., velki ..,;;n e va nakline mahsus ara rna ın cınsı11ı ve ıatını sa~ aınn -
Qt." erı ı e •a,. ı o um ar ıs c lit· "".. • . rağınttı buıünkü vaziyetleri ge-
l ri a :!kadarlar taraf.ndan bildi- ba ile fabrika içinde dolaşırken ta ve bu suretle kanunı takıbat çen seneden daha mi.ifküldür, 
r lme te ir. , düı:ım . ac:ından a~ır surette tan ve cürmü meşhudlardan kur- çünkü, hayat pahalıhiı, mazhar 

l yaralanmıştır.. . tulmağa çalışmaktadırlar. Buna olduktan zamdan çok fazladır 

KÜÇÜK Yaralı bekçı ~aygı.n bır halde muka.bil alman tedbirler sayesin - ve aldı.klan cilz'i para maitet -
Beyo~lu. ha~~ane~ıne kaldırıl~mış - de malın cinsini ve fiatını ~ster- l..UU temine lıifi selmomelıte - : 

POLİS 
sa da bır rnu-ıd: ~nra aldıgı ya- meden yalan yanlış fatura tanzim dir. &ndan bqka bir ffftenin ~ 
raların teslrlle o}milştilr. 1 d daha N{Jcmz:. omuzlarına 'bin .... i. : 

Hadic;~ etrafında adliye ve za _ e enler h!kkınd'a . mim 'korunma ,,_ ... ~-·-.. 
bıta tahkikata devam etmekte _ kanunu hukilmlerıne avltırı hare- ohr.ası, içlerinde çabfanl...- var • 

H""BERLERI dir. ketten dolavı şiddetli takibat ya - sa, bunların çal""1a lcu 1reıh~rini 
pılmakta ve buna teşebbüs eden • ! de bir mllctar daha .zabnııtır • 

ilci yansın lst.-nbul • lzmit ~ derhal müddeiumurnilijte ve - E.ki tekaiicl kanununa tlbi 
Taksimde, Köprı.içeştne sokağın· rilmektedirlet'. Son günler l~eri - bulunanların adedi her llt-n"' yüz-

da Anastasyaya aid 8 numaralı a - U Y P ı 11 }'O r sinde piyasada bu tip birkac vaka d,. on, on be§ nisbetinde eksil • 
partımanın üçüncü katından dUn Vilavet, İstanbul - İzmit yolu - görülmü~. mütecasirleri hakkında mektedir. Şu itibar!a onlann va· 
ıangın . çı~tnı.~ itfaiye tarafından nun i~ııasına karar ve1711.iıtir. Bu derhal kanuni muameleye teves _ ziyetini düzelbnf"..k için bütçede 
• ndurulınüttur. yolun ınşasmı bu ıene ıçırıde baş- sili edilmiştir. yapılacak fedakarlık «la o nis -

Üsküdarda Pa7arbaşı mallallesin. lanaca'k ve 1942 malt yılı nihaye - ı bette azalmaktadır. 
de 37 numaralı Nerimana 2'id ev - tine kadar ikmal edilecektir. Bu Adriyeve verilen : Önümüzddci sene bütçesinin 
den de dün yanrın çıkmıı ia:s de bü. yolun İl'\ aatı i~ln icab eden ke - i Biiviik Millet Medisine tevdi e-
>' rr~de~ ~aııtırılmıştır. •ifler vap lm1c: ~ ~o.~oo lira ka- ~ uh!ekirler i dildiii esnada im vatandatlan. 

Her Jkı yangının da ne suretle dar bir masrafa ıhtıyaç olduğu : mız lcenclilerine k-.ı sene ayni 
ç ktıv1 zabıtaca araştınlmalttadır. göı:illmUştür. ıŞchir Meclisi Vila- Dün yapılan teftişler neticesin- i teff<"'tJ~ rnürnl-·~ n1an ..,,,. ,. ... ,, 
Ce:alandırıl•n toförler ve yete ol i n h_ için .2~ ooo. lira - de birkaç muhtekir müddehımu - : yapılaeail ümidini be.lemek-

f ya kanar ta(l'h..lıude gırı~~sı hu - miliğe verilmişlerdir. • tedirler. ,, • 
esna ıusuooa sa'l.'llyet vern1ış•ır. tn - \ ı · ı "' · · 941 g•., b .. t iBe~lunda cStôk• mağazası ............................................... . 

Emnıyet 6 ncı şube memurları şaat karşı ı"'ı ıçın V" ·ı.. U - . •• ak . . 
dun de şehrin muhtelif semtlerinde- lcrinr tahsisat konaı-akt1 r. Fıat Mu~ abe Komısyonu t~ra - ParaşUtçu·· ıerle 
ki mutad kontrollarına devam et • - • fından luks olarak kabul edılme-

1 rdır. Ferah smeması yamnmna aiği halde o/o 50 karla maı sat - d I 
B kontrol sonunda kırk üç ea - "tf · 1 ' j mak ve ayni zamanda taşraya yap müca e e 

nafın beledıye zabıtall talimat~~a 1 y. gsç ge rrem ş. !tığı satışlarda usulüne uygun .. .fa-
muha ıf harekette bulundukl:ırı go • .F rah sın ması. vang n na ı~v: tura vermelllekten. Eminönünde 
r lerek, bunlar cezalandırılm:ılar - faıvenln 45 dakıka geç geldıgı S 1 "' d 

1 
,..."\ ki! y 

d r. hakkındaki iddialar Vali ve Bele- a aırnon .LO e 0 ve ~ure <ıSt ma a Bugün Sarıyerde bir 
tecrübe yapılıyor Tak "mde Ahmed Feraha aid dive Reisi Dr. Lt'.\tfi K1rdar tara- zası usulüne uygun fatura tanzim 

f anca la fırınında tartısı noksan 14 fından ehemmiyetle tahkik etti - etmediğinden, yapılan cürmfi meş 
fr ncala bulunmuı. müsadere edil. r l!'Tliştir. Bu tahkikat sonunda it- hudler neticesinde adliyeye veril -

t r. faivenin vangının haber verilme- mişlerdir. Bugün öğleden evvel, Sarıyer • 
Seyrüıefer nizamlarına ayltın ha- inden b·l'kaç dakika sonra hldi- de paraşilt<;ülere karşı korunma 

r kette bulunan 12 ,oförle, tram - !lf" verine geldi~i. ancak vanıın f 1 fi b tecrübeleri yapılacaktır. 
-.avdan atlıyan 4 3 ki,i haklarında hadisesinin o civardaki alakadar- ra "1 ca a sar ıya Tecrübeleri takib edecek olan 
c za zaptı tutulmuıtur. ar tnrafından itfaiyeye ııeç haber tahdı" .1 e .ı 1·ı1·yor · · · A:hm d K ğ -
-------·----- . . , :ı . Vah muavını e mı ın re-

,_ ista nbulda Filmler Kraliçesi: 
Şimdiye kadar İstanbula gelen filmlerin 

en muazzamı 
"MARMARA o ainemuının sureli mabsuaada retirditi ili vfxyon 
dünya tabeserlerinden ikinciai •• sinema pırlantası Gala filmi reldi. 
Dillere deıtan olmuş m hur CARDA$) !arın aıkını göla-e c bıra. 
kan, dünyanın bütün şehirlerind aylarca gösterilerek töhreti bütün 

dünyayı urmııı olan misilsiz 

Aşk, Musiki, uans ve heyecan alemi ••.. 

mACAR SEnFODiSi 
( Dango - P:sta) 

19 Mart Çarpmbadan • MARMARA'da :. • itila•-- ilk defa 
- -- ...,-.- -

SIGRID G UR 1 E 'nin 
Büyük lüks ve ihtifamı ve teshir edici gilzelUğf ••• 

ve BASiL ~ATt-.BOı E'nin 
Kuvvetli dehlyi san'atklraneai: 

S Ü M E R sinemasında 
sörülmemiı bir muvaffak.iyetle ıöaterilmekto olan 

RiYO YILDIZI 
Emsalsiz Aşk ve Macera filminin kıymetini arttınyorlar. BütUn ,e 

l bir halkının görmek iıtiyeceii bir pheaerdir. 
Bugün saat 1 1 de tenzilatlı matine. 

l 940 ainemacıhk lnternuyonal konareainıde 
um, müatesna ve bütün dünyada takdirle 

tac giymİf muaı. 

..,,...dilen film 

ANA iZTiRABI 
8aı rollerde: KAnlE DORSCU ve PAUL HÖRBİCER 
Hiç bir reklim fıhnin büyÜk1üjünü tasvir için kifi değildir. 

( Ku ·• k h b I ) verıldı~ı anla,ılmıştır. Yaneını . . . . h . 
Çı.J er er r.ec haber verenler hakkında ta_ Şehrimizde, günde 228 çuval o- ıslıjtındekı ake.m ~e~etı bu :a - ~-t A R K s· NEMAS 1 NDA 

l 'bat vanılacaktır lan francala unu sarfiyatı alAka - hah Sanvere gıtmıştır. Tecrube ~ 

1 f
• Şe~rimizclefyadpıkl~ca~.dylcni. te- • darlarca tahdid olunmu~ ve gilnde yarım saat kadar devam edecek - 1 

e on te ısatı etra ın a ı etu er ık. 1 u Qyga Taba ' . T .. b d""d-kl j 
mal edilmiştir ilk fırsatta projele • " 140 çuvala indirilmistir. Belediye, tır. ecru e~c canavar u u e - gidiniz ve tevlid ettiii heyecanı bWıat ıörünüz. 

nn tatbikine geç lecektir. r=v E on~ R l f ,_ bu 140 çuval francala unundan ev rinin çalmasıle başlanarak ve Sa- ~-------------------------
• Belediye tarihi sebillerden ha. - • ela hastanelere taahhüdde bulu- rıyer Kire<.t>urnu ile Kavaklar a-

rab olanların ihyası için mütehuaıs- Şım.l Tıırklertnln mllmtaz ,. an müteahhld fırınlar ihtiyacı - rasındaki sahanın muhtelif y<'rle-
lardan mütetekkil bir heyet teıkil dibe nden ve İdil Ural mu a ın temin edilmesini, miltebakisl- rine düşman ıparaşütçüleri indiği 
etmııtir .. Bu heye.t .ilk olarak T?P - kil hllkı1metının ve devletlnı nin de diğer fırınlara verilmesini farzedilerek, milcadele !'kipleri 
hanedekı çeımeyı ihya edectılttır. abık re ı Ayu İ.shald'nln bu kararlaştırmıştır. Ayrıca evlerde - b 

1 
ararsız bi b 

1 
t• _ 

• O k .. d d · · ne .. - mUll h'~ ....... ı kıtab "Atın· de k" h t 1 f 1 .h . un arı z r a e ~e ıre a u ar mey anının tanzımı ua , •• .,_ "" ı as a arın ranca a ı tıyacı me kl d" 
qi hu avın 2 7 nci günü ıhalıe edile- ın•..-r etlniftlr. 1922 de Berlın. selesi de tetkik olunmaktadır. Di - re ~r. ır. . . 
cektir. ilk olarak meydaııın reforj. de yazılan Ye a.ncak ıımdl tabo. ğer taraftan piyasada has un bu_ Vılayetin dığer kazalarındakı 
leri ve tretuvarlan yapılacaktır. Oa- 11 " b !~,, bu eseri harareUe lunmakta oldu~ndan fırıncılar paraşütle mücadele ekipleri teşki-
k darla Kabataı araımda munta • ta•1ı)'e ederiı. , bu und.an francala imal edebile - Iatı da tnmamlanmaktadır. H r ka 
um Araba vapurları itleti1ecektir. ' QISJS PW c klerdır. za ekiplerin tamam oldu~unu vi _ 

layete bildirdikten nonra bu yer -

SAKARYA SİNEMASlNDA 
BARltY BAUR Ye 

AMNIE DUCAUX 
tarafından yaratılan 

Beethoven'in Aşkı 
Pilminde Pirle Konserva~t.ııaıtı 
orbatruının i•tfnkfle bilyillr. 
loomJ)(nitörön büıin muatti 

..erlerini diııliyeoeiu;nls. 

Gaz harbi. Hava bombardım n
ları. Casuslar ve casus a.vcıl ı.. 

ZehırJ Gazlar Es1 <ırı 
JORN LEDER

NOEL HADESAN 
Hareket ve heyecan dolu b r 
f"ılmde ayni zamanda. bir aşk 

mevzuu bulacaksınız . 
Pa;zer Ola He san Bey Diyor ki: lerde de tecrübeler yapılacaktır. ~--------•••••••••••••••••~ 

- Hasan bey sana bir. 
fe1 .öyleyim ... 

. . Bilıyor musun bu - .. Bir kor d rdan ıık-
ıünkü harb . , tı ... 

M E L E K Sinemasında 
JEANETTE MACDONALD ve NELSON EDDY.nin 
Yaratttkları AŞK - MUSiKİ ve GÜZELLİK ŞAHESERi 

AY DOÖABKEN 
Tahminin Uatünde bir muvaffaklyetle devam edi1or. 

l:la.5an bey - Evet am. I 
ma her&.esin odaaına ııır. fi. ._ _________ _ 

Buııün saat 1 1 de tenülith matine 



16 Mart SON PO~TA Sayfa S 

iır<c~ =-;~;;8~ ôirôi~BiDl~Zr ~I [ Hldiseler Karşısında 1 
Siddetli b'.r ak:n Şundan Bundan ' 

Londra 15 (A.A.J - Hnva ne
zaretinin tebliği: 

Düınu.n tayyareleri bu gece çok 
büyük vüs'atte bir taal:vct göster -
rn.işlerdir. Bu faaliyet sahası memlc. 
ketin ekseri kısımlarına dahil ol -
ınu§tur. Clyde bölgesi tekrar taar • 
ruza .uğramış, fakat hücum Perşem
be gecesi kadar şiddetli olmamıştır. 
1 ıcaret mücasesclerile, ikametgah -
larda hasarlar vukubulmu:ıtıır. Bir 
apartıman blokunun yıkılması üze
rine birkaç kişi ölmüı ve birçok kim 

• Sade olduğu ·kadar Italyanlar Trablnsa güzeı bir örgü 

yeni kuvvetler sevkine 
ıoznm görnyorlar 

Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet 
•eler yaralanmııtır. 23 26 h .. camlarının /tal yan- ıeyyar birliklerden mürekkeb umu-

Doğu şimalde bir şehir şiddetli I ve u l . .. . mi bir ihtiyat ihdaaına imkan verdi. 
bir hücuma uğramı~tır. Biı·kaç ma- lar üezrinde hası ettıgı Bu umumi ihtiyat ayni zamanda, 
iıu:n ve sınai müessc.se hasara uğ - tesirler ve neticeler müdafaa hatlarının dııında ve iler-
ramıştır. Ölü ve yar.&lı adedi yük • İtalyanlar, 2 7 Birinciteıırinde cep lerlnde kendi baılanna taarrur:i ha. 
•ek değildir. helerini daralttıkları eibi ana vatan rekata giriııebilecckler<Ü. 

Bundan ba"ka m~ınlckctin birçok dan ycru kuvvetler istediler. Kııvvetlerin yeni inkısamı 
kısımlarında muhtclıf yerlere bom- En sonda (Şiyara - ~ıyat) ın 
balar '!.tılmış, bazı ikamctg?hlar ha- İtalyanlar tarafından tcrkcdilmesi Bu suretle 5 İkinciteııtin akfarnl 1 
~rn ugramıştır. Hasar ve ınsan za-l Hani köyünü, mücahidlcrin tıumuz 16 piyade Trablus etrafındaki aipeı 
yıaı: azdır. b" k h ı· d leri i gal ve muhafaza etmekte ve 

G 4 d .. . d" .. "l !arına çok maruz ır çı ıntı a ın e . d b d h i k 
ece u'man tayyaresı uşuru b k ld x. .. ndan nihayet bu- pıya c ta uru ıı ~ r n enarların. 

rni• .,tür 1 ıra mış 0 Uı.;u • b. da emre hazır bulunmakta jdi. Si-
. rası da bırakılarak cephenın n 

Habefistanc:!a Km. den daha fazla gerıye, Kına- perlerin hepsi ayakta ateş ctmiye 
Nairobi ı 5 (A.A.) - Dün neş- manlı türbesi - Sidi - Feşium hııttı. mahsus, ön ve arka tarafları ıiperli 

d f ı ld V duvarlnrı taşla veynhud kum torba· rr i en reımi tebli~: na çekilmesine karar veri İ. a- I I 
. !"lnbeşistandaki hıuek~t plan mu.

1 

hanın kenarında ve Sidi _ Masri" den nri e kaplanmı;ı avcı h"ndekleri ha· 
cıbınce devam et~ .. kte,~ır. . ayni isimdeki tabyaya kadar olmak ünde idi. hu avcı hendeklerinin ba- Örgünün bazan nadir kumaş mo 

O~ıyacoh Ju~ya am!_n 1 b Olmıy~cak duay~ amin demek 
6 Mart Per.. -b .. .. . b' otuna bır zahmctur. 

• .,.e ... e ııunu, yanı ır * 
hafta evvel, bu eütunda çıkan yazı- H 1. 
mın bir parçasını kopya edıyorum. _!!_l~ vapurları 

l «Tra_mvay idaresi İn.giltercden Havadisi okudum: 
le tenun etmiştir. «Haliç vapurlarından AdalardP 

- Ne fllal istifade edilecekıı 
Demeyiniz, ~evam ediyorum. Bir Eıkra aklıma geldi: 
- Bu tellerın yakında §ehrimize «Cesaretile övünen bir adama: 

getirileceği umulmaktadır. - Mezarlıkta helva pişirebillı 
- Henüz unıulıuakla h~, vah mi.sin) 

vahÔ d Demişler, cevab vennig: 
e iniz • •. Hakkınız var. -Piıiririm. 

Devam ediyorum. Bahse giriıımişler, cesaretile övii 
- Romanyaya ısmarlanan 800 b 

h nen ir gece mezarlıkta ate" yakmış 
andaj tealim edilmek ÜJ:ercdir... h ] "' - Ne alil e va pi§irmiş, bahse ginşenler biı 

Demeyiniz. Devam ediyorum: 
- Ancak bu bandajlar ihtiyacı 

karşılanıaktan çok uzaktır ••• ~• 
Bir hafta geçti ga:tetelc:rd~ tene 

tramvay lmalzeme•inden bahseden 
yazılar çıkıyor. Kopya edeyim ı 

u Tramvay jdareai laveçten mal· 
zcme getirmek için teşebbüslere gi· 
rifmitir ••• 

Bütün bu Perıcmbelcrin gelişi 
Çartambadan belli olduğu için: 

- Ne ala! 
Oiyemiyeccğiz. 

~e~~~a birini eaklamıılarmı1. helva 
pıştıgı zaman, mezardan elıni u:ıat
mıı: 

- Bize de vermez misin? 
Demiş. CeBaretile övünen elinde 

tuttuğu kepçeyi yapıştırmıı: 
- Hele sağ olanlar doysun, on. 

dan soma sıra sizlere gelir.» 
Ben de şunu diyeceğim: 
- Haliç vapurlarından bele 

Hnliçtekiler istifade etsinler. ondMı 
ıonra aıra Adadakilere gelsin. 

r:J lfm.tıf. ).j,u.lü.ı1ı 
ltalyan Somalısmd,.,.ı temızlen:ıe üzere evvelce 82. alayın iki taburu zı noktalarındıı k11palı tabyalar ı.·e dellerinde ~örülecek kadar yeni 

hareketi ıüratlc sona ermekted.ır. ı a tevdi edilmiş olan ccphd kısmı yüksekçe top batarya mevkileri in. ve sade '{ilzellikleıle ortaya çıktı .. [ Bunları bı·ıı·yor mu ı·dı·nı·z ". ] 
lınlvan kıt'alnrı bakiyeleri ya teBlım n ı . I'- ld ~a olunmuştu. Bütün cephede, o ta. ~nı "'Örü~ru.z. Bu nevi modelle· t' 
J k h d · d 'I kt d'r bu •uretle ortadan ..:a .-mış 0 u- rihte henüz ke~. folmıynn b·ır telör"'t "'' "" 0 nıa ta veya u f'sır e ı me e 1 • b ı ı ı B • ı· · .,u ri bir fırsat saymalı, ihtiya,.. varsa 

ğundan u a ay, • crsaıı ıyerı a. qebekesi mevcud bulunmakta idi. " 
Al teb1'gWİ ı h d b' k d <h?rhal öıımiye başlamalıdır. Örgü 1 nıan 1 

1 ayının cep cam e~ ır ·ısım. ~r- Türk Ve yerlı kııvv .. tler 26 Birin· Abide er müzesi nerededir") 
Berlin 15 (A.A.) _ Alman or-, uhde edebılccek bır hale gclmıştL cite•rindı-n sonra da hemen inkıta• nün biteceği zarnanı göze alarak ı Verginin tarihçesi 

... ı IL-şku d ı - t blı' 11 B -ı· · J 1 k..., sonunda bahara, bahar sunun-" nrı ·ua~ man an ı,gının C • • erısag ıyerı a ayının s:> u, ııız, fakat az ciddi, surette taarruz· ..., 
;;.· · h'l k d · k t" da yaza hazırlanın.alıdır. ,.ı : yanı sa ı ısını, enız uvve ıne larda bulundular. Bunlar gec,.Jerl 

Pa·..-a kuvvetlerimiz dün gece verıldığinden bu alayın cephesi ftalvan k ıuakollanna baskınlnr ya· Kısa kollu, oldukça açık yakalı 
4(\ trııt!illcreye karçı harek '')('l"in{' Feşlum - Şiyara - Zavya nııntaka. pıyorlındı. Gündüzleri de tcıirsia bu sade güzel robun tam :znma· 
~i,,..dive kadar oldl't{U gibi avni j sına inhisar ederek küçültü!müf olmakla b"raber, mermilerinden nı. .. Giymek i~in beliti bazı]arın-
ku "Vr>t ve azimle devam ettl'lic;lr>r- oldu. 2 3. Birinciteşrin muharebe· ca ....ırnd! b.raz erkendır. Faknt bl-d k bıız•ları şehre ıreva limana kadar gİ '?" 

İr. Kuvvetli sava.c; tayvare tt>ec> - sinde. takviye kıt'ası olarak $iya • dt-n bir topçu ateoi açıyorlardı. hal. tinceye kadar bahar gelir Hazır 
k.~lleri ivi bir havada ve iy~ gö .. Şiyara'ya gönderlimiş olan 82. a- yanlar ise mavz;lerinden çıkmaksı. el nltında bulunur. İhtiyacı kar
~s "art.lan altında. Glaç~ow ~ ye- layın taburu da $iyara - Zn-.yadan ... ın mukabele t-r!' r-· , .e daima sahi· şıl:ır. 
l11~C'n taarruz e!mıslerdır. Lıman Türbeye kadar olan k•sım üzerinde lin yakinindl" demirli bulunan deniz Biricik süs diye konulan beyaz 
~1ısadtında: teZJ?~dlard1~ ve antr

1
e- yayıldı. Cephenin diğer k•sımla.rın. meheb fırkn•ınırı ~emileri de, u- çl7..}!ıler gerçekten de elbiseyi tam 

vu ar a bı~k şı det ı yangın nr da hiçbir değişiklik yapılmadı. , kJ 1 d b't L 1 ta mıtnasile silslenıişt ır. Bunları ö-
ç ı·...,ıo;tır Son tayvııre filolım i ·J j ça arın veya ı :ı ,,. onun mk" 
sa'h tl · 1 h a....n · .. · d Görülüyor ki talyan .kumandan- rııssudları ile , ahanın içine kade· r~rken yapmnk mü un olduğu 

~ er 0 an e t>!tE'nn uz~rın ~ ı - ._. h b' · 1" abl ı· ı ' ı ..ı r k "'Lbi istenirse sonra.dan önm\nUn 
k~lın duman tabakaları müc:aha ., ıgı ve erı•anıh ar 'bı~es,ı~, rl b~:ıun ....,,. ı ftlı• ar ynnıvot arn ı. r.ıı at ne nü • .ı- • 1 bil' ~-
df' etmicıleroir. !arklıkndab~i va a gı. I! dapa ı it k vıı."ıanın zaptlnll hir tilr~ü te!lebbüs I zerıne m: lŞ ene ır. 

p . 1 gaç ı • ır orman ıçın en geçecc ediyor ve ne de cenuba Zara - Ayn 1 - --
kiil"aşdka d~:; satvaı;f;avva~\tr;~- olan bir müdafaa hattının dnhı. kuv üzerine yürilyebi!iyo lardı Vah.a.. Yemek bahsi: 
~"l u nk 1:;er

1 
nro~anf~·ccldı' ts - vetli tutulması (yanı burada nisbc- yı zapt için r:ırl a do w,ru. Trablus.. I 

.,., lll4'~ ezı o an •:~ene ., ıe c aar- . • • • 
ru7 ... • ı· . "C" ,. t bom ten az bır cepheye daha çok kuv. tan Tacura burununa kadar olan 20 1 ~oğan\ı et 

c-•mıc:: ır .r,n a,..ır r.ao a - • h · d'I ·) · b ·- · · ..J 
ba1ın· miltcaddid dökümhanelere vet ta sıs c 1 mesı ıca cttıgını Km. uzunluğunda ve 5 ı 6 Km. e-
Vc> bir top imalftthanesine isabet nihayet anlayabilmek için, iki mu• ni ~liğindeki ormanlık bir mınta~a- 1 İki ceviz iriliğ~ndc sadeyağ, bir 
f'tmio; ve şiddetli yangınlar cık _ har~bcde bü~ü~ tehlikeler atiatma.. yı ya yalnız ga bdan arka doğru k~ık un, iki kaşık soğan, dört pa-

H~.li~dd~, sincnı.acılı~ rnü~esin- İlk defa vergi al:nış hükümdar· 
de l::ıutün dünylldllkı .abıdeletın, u- lar, Mısır ffrrıvunlarıdır. 
fak çapta yapılmıı bıtct modelleri Yunanilerde Solom temdtü 6.. 
mevcuddur. Bunlar hakikilerinden 1 zenne Vergi usulünü v~zetmiışti. 
pek ldiçülc oldukları 1-nlde göıünü§ Roı:nahlar yalnı% hatb scnelertn-
itibarile aynidirler. Birçok filmlerin de ahaliden 

1

vergi alırlardı 
çeliliılerind abidelerin hakikileri 220 •ı • • • ı 
yt'tİne bunl rdan istifade edilmiıtir. m1ıyon senehk ıska.et 
Çok ya~ıya,1!ar nerede ? 

Çolt ya<:amak rekoru Brez:ilyalı • 
lardadır. BrezilyadR yiiz ya,mı geç
miş 6726 kişi ycşamaktadır. Jkinci
lik Birleşik Amerikada, üçüncülük 
Kolombiyadadl1'. 

Transval mü:.ı:esiııde 220 milyon 
sene evvel dünyadR yaşıyan bir hay 
vanın kemiklerini birl~rirerek iııke
letini meydan" getirıni~lerrlir. Eu _ 
ınun için hayvanat mütcha-sısları 
tam yirmi sene çalı;pnı'!'lardır. 

······--····-·· .. -· ........ ·············-·--.. ·-······-····---·························.--. 

(ten·şıememiş b·r uçurum .. 
mıst1r. aı la:.ı:ımııelmıgtir. Bununla beıaber, ınarruz etmek, y hl"cl ayni zamandıı 1 tal.es. maydanoz, k ·ık, 750 gram 

Lo d · 26 B' · · d t (S • d k ) Anif.arada oturan bir erkek oku - yüksek olursa olsun aıkı ce'\am et-n ra cıvarında Tibury dokla onun ırıncıteşrin en sonraki Tacura burdnuna rl,.nhden kuvvet ~ ıgır, ana veya oyun. b .. 1 l" ki k d' b-· . dd d·- .. d . . k 
rına. P'vmout1ı ve Southamnton tertibatında da, hali bir sarahat çıkarmak ve her halde muharebe Yağ tencerede eritilir. İçine un, >:'":uml"k adna oycl e 1ıhe ıky'okr t.i' b' .. en ı- ~ m.': .. et~ •ev ıgıru aırnf~k.YÜ -
· 1 · d ff yoktur V b.lh ı h. b" İk' b d k ıuru a a a ar e en a ı a ııaz u- •ca. gorur. r..a:ıanç, aervot. ı ır ve 

lı'!'an arı tesısatınn a mu.va a - liklcr biribiri~ina~~n:O lc~:ı;: ı ': ır- detmek ııuretile imal eylemek luzıtn· ı konu:, itavr~;~r. dıı ar ~ ,,,su lve zalcta aramaktadır. Halbuli bu ha. mevki aklında yoktur, onu hiç dü • 
kivetli taarru~la~ :ya~ıl.m~tır. Al- J . '!! ır. 1• ya e suy~. 1 avc .~ .. ~r. o..,:ın ar :kikat yanıbaıındadır. ı ıünmcz, gözünde ya)nı;ı erkek var-
m:ın tavvarecılcrı ınfılak ve yan- talya Tra~.lu•a renı kavvtler Z~ra - Ayn ise, sahilden yalnız soyulup dorde bölunilr. K~şbaşı Okuyucum evlendiği zaman bü - dır ve o etkek bütün erkeklerin i.ıa-
~ın bomba lannı attıktan snnra as- ı 11ond•rıyor 1 O Km. kadar içerd ve kaidesi 1 dogrnmnış patateilerle bırlıkte 1 yük bir müeNesede memutdu, karısı tündcdir, ıervet ve fikiı ölçüleri 
keri eh<>mmiyetle olan ınütead -j İtalyan hükumeti General Cane-1 Trab.lu.s T~cur~ ara~ınrlnki sahil o .. ten<:ereye katılır. ~iayd~nozla .k.e-: da ayııi müessesede çalışıyordu, yu .. şöyle dursun, bu erkek manen ve 
did !abriJ.ralarda da büyük yan~ın va'nın taleblerini is'af cderelı;., za- lan ıkı dıl ı müsl\vi bir milsellcsin k k de en sonra ustlerıne ekıhr. va kurduktan sonra bu yaziyeti de- ahlakan çok dü~kün olsa dahi. 
lar cıkmıştır, 1 ten böyle bir taleb ihtimaline meb. ucunda (re.sinde) dir. Bu sırada başka bir tencerede ğiştirmiye lüzum görmediler, eve Kadında düıünco ve muhakeme 

İmiltcrenin şark salıilind,., bir ni genel kurmayca İtalyada önce-' Omıanlılar, GnTb Trllblusunu (kem1klerindcn ayı-ılınış) et h::ış- fazla. para giriyor~u. bakacak kim - göz~ndeki aşk gözl..iğüniın düştilğij 
f{<'rri kafilesine yapıla_n taarruz den hazırla~an~.37 piyade taburile terkettikte~n eonra buyük kı.:1ımbrı- lanmıştı~. Bu nh~lan~ış et so~an- •?len ~e vardı, bıraz beklemeyi ter- da~kada b_aşlar'. A~.tık o~u düşün _ 
e nacrında Alman tavvarel!'rİ rem- ,; süvan bolugu, 20 batarya \uçü nın ordugahlarını, t:ım bu Zara-Ayn l lı ~t. ~U) una konularnk 15 dakıka cıh ettıler. . -· celı, muhakem.elı. ~or~~:Y~. ve mu _ 
an 11 000 tonilutoluk iki gemi ba- 149 luk top ve 21 lik havan batar. noktasında kurmu lnrdı . Bu aurct· · pışınlır. . A~ad~n za~an geçti, erkegın va. hake.mc etmeyı bılir. gorunn:. 
t rtnıc;}ar ve bir ürüncü iZ mivi de yası) ve istihkam taburu Trabluaa 1~, herıtün içine rirf'rek lıalyan ile· Armud reçeli kyetı yüksel~ı. ~ua.ncı aıttı.' fak~t Bır garso~un ~eşme la~ıl~ 1 İınpa-
de a1hr hac;ara u_ğratmışlardır. 1 akın etmiye bll,ladı. Bunlar lkirıci n kalrakollarını korkulup rahataız. t~{1sın~n .vazıyetı mkülessbeaenbın b~ır ratoh~ .kardde~ •. bır kmakınııtı bütün 

n k 1 . d • ettik eri Trablus vah k arı Bu reç"l mayhoş ve ufak ar- u ı u esme geçme e era er ua- mu ıtıne cgışcn onserve kralının 
l b ün ıgece düşman. o" kadar a- teşrinin nih~lyct erme ogrltu Trab- yakınında bulunuvortsı;ın T rk~er mudlardnn yapılır. İy1, ırı armud- bütün yük.eldi, kazancı büsbütün kızı ve milyonlarını bir L.umarbazın 
.a a1ık oimıyan tesekkuUerle ır:ır- {usa tamamı e varmış ve araya çı- f l . nr ı. u ' . d r. ' ld' Ahl arttı. yeşil masasına düken Amerikalı hi. 
ll.i Almanvanın mütc>addid yerle - karılmıı bulunuyorlardı. ~=hanl~ı t~cız etmek içi~. b?nda_n la~ ~fe~~k ;,~er ır~uha~k~a:ı ~~j Okuyucum bana yolladığı mek - kaycleri gazete sütunlarına g~en 
:rınn ineilak ve yanı!ın borr!b~ları Yeni askeri tertibat b. 

8 ~t na"ıb Vt'! 1dı-~.a Zmu-;aıd Ahıç çe 1~~n ır. rğçeI yapılacak iscl tubda bütün bunlan anlattıktan müstesna bir mahluk de(;ildirll!r. Mu 
cıtrnı<:+ır. Endüstri müesseselnındeı 4 lkinciteşrinden itibaren Gene- u no a scçeme7 er ı. ara - yn armu 1 n 1 d ' t"b u sonra hlil&satan diyor ki: bitine ve vasıtasına göre her seven 
olan hasarlar cüz'idir. Müt<'addid ral Frugo'nun emri altında olarak ~lı~dığı takdirde Oıımanlılar Gatian ~~:fcı,a ar s~ arın /n d'~ ~ren ~rı- «- Bu sıralarda karımın bana kadında onlann birer ufak modelir:i 
&h İ l ölmüs ve varalanmıştır. 'k' f k 1 b' kolordu Le kilin b ıetı ametindc, sahilden bir günlük ~· Jiu~a ı ıy~ v Y~\u~ eol~ak knrıı vaziyeti dcğiımiye harladı, bulabiliriz. ' 

ltaJ ~ tebliği J 
1 ır ta 

1 Fıırkalardan bi:i e~v jş. t:n daha fazla bir yürüyfüı mt'sı"tfe- ır. a arm.u ar u .. . kendisinde garib bir gurur sc:ztniye Ankaralı okuyucumun derhal ay-
yan lanbll ı. hr. vasıl oln .ış el co ! sınc, çckilmiyc mecbur kalacaklar- soytf.ur. Hatta sapları ustlcrınde başladım. Bunu bir ıeri .saygısızlık rılnıayı düşünmesini hoş bulmadım. 

Roma 15 (A.A.) - ltalyan or- Tra us ııe rıne 1 0 an dı. Bu sayede Trabl eh · · c'ı- bırakılır .. Bunlardan maksad man takib etti artık beni kiiçük görmiye Kırmak kolavdır h ı · ı· 
d J aı 1 p • G' ld' o·• US Ş rlnln ıı.. .. .. ' d' y k ' 1 J ı CrACSlll ~in -

lı nrı umumi karargahının 2 nu• Gc~er~ ~c?n b'· . da b ın vh ıgc- varı bunların tacizlerinden kurtula· zarasının uOŞ gorun!11~sı ır. o -, ba,lamııtır. den gelir ve nihayet baş vurulacak 
rr alı tebliği: . . 'ri kıncıteşnnın ınn e. u ıe re ge- caktı. s~. sapın tada hır tesın olmaz ta - Çocuğumuz yok, münasebetimizi çarelerin en sonuncusudur. Bu dku-

Yunan cephcmnde 11 ıncı ordu len Ge~1er~l C~nurand ın komutası· Jtalyan komutanlığı Trabluau bu. istiyerek kolaylıkla lcesbiliriz, fakat yucum bence, kendi maddi vazi • 
hıntakasındn mevzii mahiyette faa .. , na v.~r~.lmışler~ı. Ge~eral Cancva temin ('tmek irin ille ev'v"I vahanın Önce Şl!ker kestirilir. Koyuca henüz karar vermiş değilim.: ı> 1 yetini yükseltmiye çalışmakla be -
Yet olmuştur. ela butun .se~crı kuvvctın ,umum k~- iqinde ilerlemeğe başladı. Bunu mü. bir şurub lı~ırlanı; .. Sonra yuka- Okuyucumun nnlamadıgı nokta, raber her şeyden evvel ktırısını his.. 
.. Hava muharcb~leri .. e~n.~!ın.~a •. 4 ~-~nda~)ıgr_ ı~e. Garp Traolusu. valı. ten~ıb, dahile· doğru yürlimcnin r~da anlattıgımı~. gıbı soyulup ke- k8:nsında sezdi~ gururla s.aygısızl~ih sen nlı:;i~ .kırdığını araşt'ırmalıdır. 

du~rnan tayynrcsı duşurulmu~tur. lıgı vazıfesını ıfada devam cttı. kifı olduğuna ve miisaid anın geldi sılen meyvalar oylcce şuruba atı- yükselen mevkıınin vermıı oldugu Arada bır uçunı'n açılm·ştır. fnkat 
A.~ tayyarelerimizden ikisi üsl rine Yeni gelen kuvve~cr, hem mü. ğine hükmedince, Zara _ Ayn üze- lır. Yumuşayıncaya kadar kay.n.a- düşiincesidir. Halbuki hakikat bü•- bu uçurum henUz doldurnlam•ya -
dr nrnemişlerdir. dafaa hattını daha saglam olarak iş rine saldırdı. tıldıktan sonra ateşten ındınlır. bütün başka türlü olmak lazımdır. 1 cak kadar derin değildir. Bir tecrü.. 
b S.irnali Afrikada diişmanın Cara: gale, hem de taarruza uğra} an nok- H. E. Erkilut Soğuyunca kavanozlar dolduru- Seven kadın kazanç, servet, f:kir 1 be lazım. 
~b a kar~ı yaptığı bir taarruz eerı talara karşı derhal harekete hazır (Devam ediyor) lur. ve mevki bakımından ne kadar TEYZE 

P kürtülmüştür, 
!4 Hki Afrikada şimal cephe!in- cSon Pestaı> ıun kfralr.&111: 49 Ne diyeceğini bilmiyordu. Haşin bir aiz de inanmak için biraz göz yum-J Mine bunları cüretkllr ve utan-

dc. düşman tayyareleri Keren ve mukabele görmekten korkuyordu. madımz mı~ Hiç kendı kendınizej gaç, gözlen parlıyarak, dudakları 
frı'renin diğer mıntnkalarma akın- ~~LAN a Gıtgide o da öfkeye kapılıyordu. o lııknı ıevnuyoraa da... Ne çıkar, solarak, guliımsemeye yeltenerek 
ar vapmıslnrdır. vakit acı acı, hak&:z karşılıklar ve- ileride acverl» Demiyor mu idi. söylerken, bütün rnevcudiyetile de 

Garb cephe~inde düsmanın bir riyordu. Bir aralık şöyle dedi: nız~ ... Bır hcsab yapmak Necdet, titrıyor ... Hem bu aefcr yalana 
taarnızu tardedilmiııtir. • - Fazla ileri gidi.> orsunuz Nec. bu belki çok güzel bır fCY clci'ıl am yapmacı~a kalkışmadan titriyor 
C Cenub cephesinde tayyarelerimiz N A\<,LEDEN: MEl3RILIRE ~.4Mİ det ... Nihayet bu kadar istihfafınız.a, ma, mutlaka rezilce bir İf de ıayıl- kalbi_ bilmediği, anlamıya da çalı~ 
d nrrahei _ Oagbur yolu uzunluğun- haltaretinize layık olacak bir ıcy de maz ... Evlenmek benim için kurtu- madıgı, karşı konmaz bir şey oldu-

ıı. lngiliz motörlü kuvvetl"rini ufak k d I d' S . ··ı yapmıı değilm) Evet ne: yaptım) luıtu, huzura rahata kavuımak.tı 1 i'unu o dakika, gayet tabii buldu-
Ça.l"lta bombalar bombardıman t-t· Gözünden yaş 65

1 hmnkıı k a~m;, ı~:d·: evMılmem ııayet tabii degı I Hayır, suçsuzum güzel bir iş gör- Sizin için .i8e, hotunuza giden bir lca ğu bir hisle veya bir istekle dolup 
trı •l · 1 1 1 bag-rından iniltil.i ır ıç rı c,p u mı 1 ı ... ı adcınki se'\·iyordum? .. · düm, demiyorum, Biraz. evvel ken dm demekti ..• lıte bu kadın aizin ta .. aro.k ilerliyor, kocasına vaklaın-er ve mıha yöz atc-!;i n tına a - I k d L~ d .. .. ,, ,.. 
~·!ardır. ve yüzünü ellcrı e l apa !· b' h' I nem e ne sevmek 1 Yalancı, kötu elimi ... Hem de ne merhametsizce oldu Necdet. Adınızı iffetle, layık yor 

- M' "çinden ge en anı ır ıs e, ruhlu, hain mahluk' <ıBunu» aiz yap- ittiham ediyordum, biliyorsunuz! olduiu aayaı ile taııyacak.,söz veri· Fakat Necdet ne l::ıu heyecanı, :ne 
Ba ık , • d .. k k t h .. "J hlilı~d~m

0

cdiği bir tc.~elli ihtiyacile tınız ha 1 Niçin~ Ne diye?... Ma- Yaptığımı belki de olduğundan da yorum ... Her ıeydc aize itaat ede. zavallı güh.imseyişi, ne de ikı elin u 
0 .) lr 0 J 1 ~0 a )1 ta kulurken birden öyle hoy- demki beni sevmiyordunuz, neJen ha auçlu, daha kapkara gösteriyor. cck ..• Bu akşam aize acı verdim, .. .. \1 • d 

g .... • . • ona so. . ·ı· ) ' . k k ldı kı az . .b. .. .. d" .. " B ht F k . . ld - 'b' h d ı. :zanışını goruyor... cya görmiış e 
9 .lçhrımın mUsameresı ratça hır ıtı ld~.: 'u'gyeorrıdu.a Necdet' bu sevıyormuş gı 1 gorun unuzr a - duml a at vazıyetı o ugu gı 1 em e çoıı; acı... Beni affedin .•• olsa, ıözlerdeki candan pişnıllnlı-

B 1 •ı kalsın yere uş ·ı d ,ızdım, dfclakbet içindeydim cliyorsub - ele alalım. Sanki size yalan söyle- Bütün bu karanlık mazi içimden ta- iın. sonsuz boyun eği§in, daha ~-
)' ita ıkesir (Hu9Usİ} - Balıkesir tı-ının farkına bı e varma 1

• nuz, ne en ana bir arkadaşa, ir dim mi. aldattım mı ıiı.n Siz ken- şıyordu, tutamadım! Bu saatte, ara velki za-.allıca gurur §Ahla ıışınıa 
hı~ sek tııh il gençliği menfaıı.tine yap g y demek böyle! Demek hep. kardeıe açılır gibi de_rdini:ıi dökme- dilğinizden, benimle evlenmeyi tek- mızda bir yalan kalmasına imkan ve nihayet bütün bu çapıaşık h.it
d eb:ler tarafından şehir sinemasın . - ~ 1 Beni sevmiyordunıız. diniz) Dütünür aı:lntırdık. ıizi kur- lif etmediniz mi) Himayenizi, ismi. göremedim, içim rau olmadı!. .• lerin İç sızlatıcı bir bl"ldc:yi:ş çarpın
:p il dbır. rnfuamere verilmiştir. Üç l '1

• oyu~ u şey hf'8ab. dalııvere, Y~- tarır , si:z.e yardım ederdim. Feda- ni.ı:i, hayatınızı kabul ed:rken, si. Fakat istediğim bir ayrılık değildi, tısı iİe kuv,•etle güvenilen bir üm.i/h elik Kahraman piyesile bir pcr. Sızde h c~ S z ha} Aman varabbı. kurca, bütün hislerimle aize bağlan. z.in istediğiniz bir şeyi yapmış ol- şeydi •.• lirnı affettığ:n zi, su~ l.mU din :k~rı§lırğı böyle tnm bir teslimi. 
.ı~l 1 Hnsbnhçe komedisi temsil e- landı a · 1 aklımR getiubilirdim? · · · marn için, bana yalan aöylemeni:ı., madım mı?... O vakitler sizi &eV• silip yıkadığınızı işitmek, duymak yete varışınd.aki manayı anlıyamı. 
\il tnio. bunu nası k .. .. ··ı. b · ld t lA 1 d' d'ğ" · 1 · 1 d b narı ., Ve muhtelif milli oy'1nlar oy 

1 

B tatlı mahzun. bu uçucuıt. c.anım enı a a manız azım gt:. mez 1• • • me ı ımı söy cmış o say ım, unu ihtiyacı idi... Mineyi seviyordunuz, yor. 
tnı.ıv~ıştır. Gençlerin oyunları çok .~ 'alan söyleneceğini, yalan- Ben de bugün, o kadar büyük bir 1 nişanlanmamıza bir mani sayar onu kendinize eş diye seçtiniz ... Jş Necdet, o ı.·akte kadar ondan 
larıa fkfa~iyetli olmuş, sık sık alkış.. yud zle, •

1
Y yapılacağını nasıl uına~ saadeti umduktan, bekldikten aon- mıydınız? Hem sizi seviyorum da te Necdet o sizin ... Bütün nıevcu- hiç duymadığı kötü bir kllhkahn a-

•esılrn 'şf M" d an ı:ı ve k 'ld' ra bu apacı ız~ırnbı duymazdım! dedim mi~ ... Dinleyin beni, bili- diyetile sizin oldu... Kendini geri tıvor, hain zalim ve gamlı bir p Cfa gene y' ki ıkr. h~s,amcre}'"e. ayrı• d f Zavallı alık, kör, BŞI ' Se\, ı.. b ( l' l ' J" 
aatiııe u ~e ta !ı g~nç ıgı men- .. !m. dıml ... Hakkınız var, buna Mine dinliyordu. Her kelimedt.n yorum size bu hissi biraz v~rdiğim almıyor ... Bilakia büı. ütün ver •

1 
Ü§ e gü uyor. 

tcrtib 2.<'ııgın eşya pıyangosu da gımı Ban •. akılma bile ııctirme- azab kadar da utanç duyuyordu. için auçluyum ... Fakat bu nol.tada J yor .... Büabütüo .•••• 
Ve keşide edilmi~r. hayret etmegı 
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[Memleke Da berleriJ il son Postal S PO 
Karaca beyde 1 

Önümüzdeki sene bu 
havali su baskınından 

tamamen kurtulacak 

Çukurovada su kuvvetleri ve 1 naııkesirde Milli kOme maçları niçi 
madenlerimiz kıymetlendiriliyor ş~xs;~~~:~;~J:~::: · bn~adar gevşek tntuld 

Burn (Hususi) - K.uacabey 'ft 
M. Kemalpaşa ve Manya.ta aeyla • 
btn yaptığı tahribtttı tetkikle mqgul 
olan Naha Vekaleti ıu Weri \DDUm 
müdürü Safahattin dün ıd-ırimizden 
Anltaraya avdet etmiştir. 

M. Kemalpaşa, l<ınacabey ve 
Manyas ovalannda.lci l'"t tesİSf"ltm 
11yrı ayrı g'ÖEden ~ umum mü. 
dür, su baskınına ve aulann tapı&• 
ama mani olacak tcltilde Hanife de
resindeki İn~bn bir ıene zarnnda 
yaptırılm&a1nı ve bu huıusta lüzum
lu olan bütün vesait ve makinele • 
rin bu havalide faaliyete seçirilme
aini kararlaetırmıştır. 

Alınan bu tedbirlere gÖre önü • 
müzdeki ıcn«- bu havali eu baalu. 
nından tamamen lrurtulmuş olacak 
demektir. Karacabeyin Karadere 
havalisindeki 5000 hektarlık araziyi 
ıulayabilmeaine kafi kanal tesisatı 
ile Buraada 3000 hektarlık araziyi 
aulayabilecelc şehdı::onin ana kanal 
projc-leri ve Bursa ovastndaki ka • 
aalhrdan dolmıya başlamı~ olan 
lauıetiyc kanalının tadilen inşaatına 
aiıd projeler de tasdik için Vekalete 
aönderilmiftir. 

Bölgede bir elektroşimi ve elekrometalürji ~illi Küme maçları programını l fında yapacakları toplantıda ye 
endüstrisi kurulması için tetkikler yapılıyor Balıkesir (Hususi) - Savaete- tanzım etmek üzere futbol fcderas- !idare heyetlerini seçeceklerdir. 

Aldana (Hususi) - Sivasın 80 ~~y~:~:i:f:U~n~~~e::lmu~a~~:~;~~ r:~u;~ı~~ds:.n azadan Saim latan Mekteb maçları 
kilometre cenubunda Kayserinin ti meçhul birisi parasına tamaen öl- Yarınki Pazartesi aabahı sa - Mekteb lig maçlarına dün 
120 kilometre kadar şimali şarkı- dürülmüıtür. Hadise şudur: at on buçukta mıntaka merkezinde ref sahasında devam edildi. Bi~ 
sinde uzun yaylada teşekkül ede- Bir müddet evvel Savaştepe na- dört klüp murahhasile yapılacak ci maç, Hayriye ile Vefa arasın 
-rek Toroslarda konglomeratik kı -, hiyesi jandarma karakoluna Güvem to~lantıda esaslar görüşülecek ve yapıldı. 
smıda 5800 kilometrede Göksuya Karakeçili köyü hududu dahilinde talım~t~a~~ hazırla~acaktır. . tık devresi 0-0 biten maçı H 
kavuşarak Seyilan nehrini teşkill1 

ormanlar arasında bir ceıed görül- . IV!~l~~ Kume taümatnamcıı ve r=ye 3-0 kazandı. 
eden ve Toros silsilelerini aşarak düğü haber verilmiş ve derhal ta. fıgst~.ru bu s~.ne çok geç kalmıı ve İkinci maç Kabataşla BoğaıJ 
Adana ovasına inen Zamanti su- ldbata başlanmıştır. Henüz hüviye- b.u .yu~de~ ~~uple~ hat ve ha!eketl.c- arasında idi. Kabataş ilk devr 
yunun hidroelektrık kuvvetinden ti tesbit edilemiyen cesedin, öldü- nnı bır turlu tayın edeme~ı~~erdı!. 1-0 ıgalib bitirdiği halde maçı : 
çok müsaid şartlar ve kolay isti- rüldükten sonra ormanda bir sel Futbol federasyonunu butun bır Boğaziçi kazandı.. 
fadelerle Adana-Kayseri arasında yatağına üzeri taı ve çalılarla örtül- faaliyeti sayılan Milli Küme işini bu 9· 'k' t h 1 k 
Habib köprüsü ile Faraşa mevki- mek suretile gömüldüğü ve yağan kadar gevşek tutmu9 olması hiçbir iSi .e azır 1 
inde kurulacağını evvelce yazdı - yağmurların husule getirdiği seller. sebeb mevcud değildir. Ü ab k r 
ğımız muazzam elektrik en,.rji le üzerindeki örtülerin götürülerek Dört şehri futbol faaliyeti bakı- m S a a arı 
santralının yanU:aşında, yeraltı cesedin bu suretle meydana çıktığı mından coı. 0ılr1 bir surette alaka. Bisiklet ajanlığı muhtelif me$ 
servetlerimizin k•ymetlendiril - anlaşılmıştır. Tahkikata devam edi- ar eden- Milli Küme maçların ı bir feler üzerinden üç büyük müsab 
mesi için dünyanın en büyük me-, lerek bütün ıüpheler mezkur nahi.. kaç gün içinde oldu, bitti deyip a• ka tertib etmiştir. 
talürji endüstrilerinden birinin de j yenin Güvem KarakeCiili köyünden yak üzeri hazırlamak nihayet klüp. Birinci müsabaka 23 Martta 
kurulacağı haber alınmıştır. Halil Feyzullah oğlu izzet ve Dik- leri müşkül vaziyette birakmaktan kilometre olacak, ikinci müsahal 

Haber aldığımıza göre Toros meler köyünden Mustafa oğlu Nu- ha ka bir şey değildir. 6 Nfsanda 60 kilometre olarak y 
dağlannın şimal eteklerinde. Yah ri üzerinde toplanmıştır. Sıkı bir Bu kadar geniş bir hareketin pılacaktır. 
yalıdan Faraşaya kadar imtidad sorgu neticcainde bunlar, cürümle- mevcud tecrübelerden istifade ede- Bu iki müsabaka Mecidiye 
eden geniş saheda ve Zamanti su- rini itiraf etmişler, gezmek için or. rek iyice tetkikten sonra çok evvel- ~nde yapıla<:aktır. 
yunun enerji bakımından en mü- mana Çlkmış bulunan bu şahsı pa- den hazırlanmış olmasında elbet de Üçüncü ve son müsabaka T 
90id kısmının Mecrası boyunca raaına tamaen öldürdükten sonra favda vardır. kapı ile Çekmece arasında 70 11 

tçı· cevher dolıı Torosların b" ı - ·· · 1 · M·ı1· K ı 1. k ı ı ı ~rııgin demir cevheri yatakları ır se yatagına uzenne taş ve ça ı ı ı üme maç anna ayı o an Iometrelik bir yol üzerinde i 
Akhisarda bir at bir bulunmuştur. Divrik demir yatak- dar geçidLerin.den biri Örtmek suretile gömdüklerini bütün ehemmiyetin bu suretle verilemi- edil~cektir. 

-----
"' .... d• lan da bu mıntakaya en yakın Türle sanayiine ve Türk iktısa- teferrüatile anlatmıılardır. yeceği aşikar bir hAJdl- .. tt;r. Müsabakada derece alanla 

ÇOCUQU çrgn& 1 demiryolu istasyonuna 400 kilo - diyatına yeni inkişaf devreleri Suçlular adliyeye teslim edilmiş~ Ömer BMim ma<lalya ve üç müsabakada en 
Akhisar (Hususi) _ Seydikö _ metredir. . . • açarak Türk madenciliğini yük - tir. Bugün yap1lacak hususi derece alım müsabıka bir ku 

yünden Cavid oğlu Hasan isminde .. An~ara cıvarında }{~1cın de sek mertebelere çıkaracak olan bu B 1 k • d E"" • 1 verilecektir, 
bir şMııs, tarlasından gelmekte HU6eyın bey obası adını taşıyan ı endüstrinin teknik ve ekonomik a 1 esır e gıtmen maç ar MecidiyeköyU sahası 
iken bindiği hayvanı fazla sürmelt ı Y~~ ve gene bu J?ınta~ada 350 bakımlardan tesis şartları aliıka - Kursu yeniden Dört klüfo tarafından tertib e-
yüzünden ayni köyden altı yaşın- f110~~de Ede ~o~~enıt yat~k- dar makamlarca tetkik edilmek - • dilen maçlara bugün Şeref saha - 581111 ahmyor 
da bir çocuğu köy içinde çiğnet- arı \ ır: 1 ~anı .a ırı . '.'ego e- tedir. Bu endüstri, Kayseri-Ulu - faaliyete geçıyor sında devam edilecektir. Mecidiyeköyünde yapılacak 
miş:tir. Çocuğun karnı patlamış ve 'll~nl rMıt erı tevcız edılır rne - kışla demiryoluna 30...40 kilometre 

5 
Bu~n ilk maçı Fenerbabçe ile ha için İstanbul rnıntakası taraf1 

Oıemal Akhisara getirilerek has • sa~ e t~r. h"d 
1 

ktri"k mesafede bulunan Develi'nin ce • Balıkesir (Hususi} - avatte- İstanbulSP<>r ovnıvacaklardır. n1 - dan istişare heyetine verilen tahs 
taneye yatırılmıştır. Kazaya sebe- ku an:an~ ~;(~udn 1d.~oe ek b nubunda Yahyalı ovasında kuru - pe nahiyesinde bu ay içindt 6kncı 1 tanbulsponın Fenerbahçe karşısın sat evrakı tetkik edilmiş ve hey 
biyet veren Hasan yakalanarak ;e~~ n 1 1~ e e ,1 ~re ~: lacaktır Burası Anadolunun mer- ~evhe eğitm~~k ;urı'u ~ta~ sr:. da çok enPı-iik bir oyun çıkarma- sahanın alınması için icab ed 
te-vkif edilmiştir. :~t.a l an~ ye ayserını~. enerJı kezi bi; yeri olmakla beraber her ic~I ~ıdsta a a. a a{ 8:ra. Karı ;- ğa calı c:aratJına hiç şüphe yoktur. tahsisatı kabul etm~tfr. 

~ ~v:ç a;ı ı~ın ~uazza~ tr ~- tarafile demiryolu iltisakı vardır etın den kmır ge dıştır:. ursj . e Bu lbakımdan Fenerbahçe milli Metre murabbaı bir lira W,er i 
Kaı ~blgaya bir iskele h'a urud urı e~, . ~ zekngın vel md~- B M..+:.J • . 1 k k . ..,.a~ ~ 'lekce dn~mze ··f e~tlm~ln erın ı küme ariff"'sinde yapaca~ı bu ma- den yapılan hesaba göre İnhisaı 

.•m O:~ ~n erımızın ıymet en ı- uraya • .,.""aı 1!1a .zeme ayna - ı~ç.ımı ı . te nsat mu ettış en e ge- ca icnb eden ehemmiyeti verecek- 1 r id l sah 18 336 Ji 

bar•drl fayı"n edı'ldı' nlmesı ıçın de bu mıntakaoa elek- lan da uzak deJtıldır. Mahreçler zıcı ba~ ö~retmenler: tarafından ya t"ır ata al o ankt a · ray 
' t t ı·· ·· ı k · · de k d M · 1" 300 1 '- · sa ın a ınaca ır. 

. • . , ı:?m~ ~ ~IJı ~ e <: tro~ımı .. en • . ya ın ır. ers~.n ıma~~ , pı aca~tır. İk inci mac Galatasaravla Bec::ik Galatasaray klübü mıntaka t 
. Bıga (Husuıı) - Şimdiye kadar düs~rı~ının teslu edılmesı huku - k!lometrede, Karabuk sanayıı 625 taş arasındadır. Lig maçlarında rafından kendisine verilecek 

!3ıga mc;zbaha ba~tar! tarafından metımızce kararlaştırılmıştır. Bu kılomet.rede ve . Kınkkale ~nayi Akhisar köylerinde kız Beşiktas karşısında fena neti('e a- satıayı denhal stad haline getir 
ıdare cdıkn Karabıga ıaltele bayta.r- su.retle meydana gelecek .olan elek- rnerkezı de 3.50 kılometrededır. , lan Galatasaravın 'bugünkü oyu _ mek için faaliyete ~erecektir. 
hğına, ~cnç b~ytarl~td~ Cat;> ! trı~ ~ıı:nıann:uzda. demıı:_ ~evher- Na!ıa Veklleti elektrik işleri kaçırma vak aları nu bll'tün varlı~ile oynıyaca~ına A 1 . h k k r 
Murad Tonul ta)'ln edilmıt ve ııelip lerımızın eritılmesı usulu ıle de- etüd idaresi ve bu endüstri ile ıall- Akh" ( H i ) K hic .,Up:tıe yoktur 1 ellzm 8 9m UrSU 
· b la tı · l"k ·ı f J"bd f ısar usus - azaya -< . • 
qe l k'ı ;j1

' h I b la mır ve çe 1 ı e ercmıo l en, e- kadar makamlar su kuvvetinin ve ba~lı Hamid köyünden Arif kızı İk i takım arasındaki mac çetin Atletizm hakemleri için yakı 
k s bİ k hen er zakdn at•n t rokrom, ferornanganez, ferasilis, madenlerinin kı~tlcn<lirilme - 13 yaşında 'Şehriyeyi ayni k<1yden bir mücadeleve se-beb olacak bir da bir kurs açılacaktır. Hake . 

asa ı _ t>:~n ıev e en ke ~adnız k>alsiyum, kırbit, alüminyom, mağ leri için etüdJerini ilerletmekte Hasan Hüseyin cebren kaçırarak kıvmettedir. ohnak arzu edenler 25 Marta k~ 
pota :ub en baklız mkr ezıb ~ nezy~m v~ elektrolitik bakır imal ve daimi t'emas halinde bulun - girletmiştir Suçlu evlidir Hadi- M•lll kr f dar mmtaka merkezine kay1eiohl 
ae e<:e aytan e eme mec un- edebıleceğiz. maktadırlar . . . . . .. . 1 •me rnac arı caklardır. İki ay devam ede 
yetinde kalan celebler bu ıur:etle - · se ıhhar edılınce Hasan Huseyın ' B 1 k • d ... k ı d h ı t k.f 1 hazır'ıkları kurstan sonra nazari ve ameli i d.~.'1cüıat ve külfetten 1r.urtu1mut1ar. a ı esır e bagcılara Kandırada Kızılay bir ~u;:Z.~ ve er a ev 1 0 

un- 1 tiıhan yapılacaktır. 

Keşan Halkevi 
çalışmaları 

Kqandan yazılıyor: Hallı.evimiz 
faaliyetine devam etmektedir. Ge. 
çen hafta içinde evimizin gençleri 
tarafından «isimsiz facia. adlı bir 
piyes temeil edilmiş ve çok muvaf
fak olmuştur. Resim Halkevimizle 
başkan Muhlis Savaşı gösteriyor . 

fidan da "gıtıhyor balo verı·yor Adliye Şehriyenin küçük yaşta Milli ~ü~e .. m~la~ı. hazırlıktan Kurs hocalığını. Hüsametti 
olmasını ve suclunun da evli bu- Pa7.artesı ~nunden ıtiharen baş - Zeki, Tevfik, Ali Rıza, Naili 

Balıkesir (Huıufi) - Vilayet 
tlahilinde bağcılığın inkiıafı için heT 
.ene olduğu gibi bu sene de Ziraat 
Müdürlüğü •tarafından bağcılara 

meccanen yüz bin köklü Amerika 
aema çubuğu tevzi edilmiştir. 

Diğer taraftan köklü ve atılı mey 
va fidanlar da fakir çiftçinin de iı· 
rif.ade edebilmesi için 12.5 kurut 
gibi az bir Hatla ııatıp çıkarılmııtır:. 

Kızılcahamam Kızılay 

Kurumu kongresi 

Kandıra (Hususi) _ KandırL lunmasını müşedded esbabdan layaca~tır. Mim küme ile ?IA~a - Füruzan yapacaklardır. 
mızın Kızılay ıubeainin Baekanı Hü addetmekte ve takibata devam dıır klub mu!~h~asları şehrı~ız~e Atletizm hakem kursuna bede' 
kOm t d kt s · B . K eylemektedir. toplal'arak ta1ımatname ve fıkstur terbiyesi hocaları ve atletizm y 

e 0 or~ 81?1 engıserı;>, ı- ·- -· isini tıallPdeceklerdir. miıŞ olanlar gı.rdbileceklerdir. 
zıl.a~ menfaatine bır ba~o .t~rtıb et- H 1 d Bu toplantının Pazartesi saba - Kurstan sonra wnumi bir ko 
mııtir. Bu. balo .Halkevımızın aal?- .~J0 an an zara~ gören hı ya-pılması takarrür etmiştir. tz- ferans yapılacaktır. 
nund~ venl~cektır. B~l.onu~ zanegın koyHHere para dagıtı'ıyor mir murahhasları o gün 4 te ~ete- S b t b k 
ve .eglen~elı .olması ıçın ıazımgelen cekıerinden toplantı akşam a da er es gUreş müs~ a as 
tertibat tımdıden alınmış bulunmak .. Balıke~ir . ~Husus) - Osma~- yanılacaktır. Güreş ajanlığı bugün Faf 
tadır. Balo kasabamızın ııosyal ha. k~y na~ıyes~.nın Kavuk . Yurt k~- Milli küme maçları masrafları- güreş salonunda tecrübeli 
yatı üzerinde mühim bir rol oynı- yunde hir m_uddet evvel .. bır heyelan na karşılık olarnk bf'den terbiyesi tecrübesiz gi.ireşçiler arasında 
yacalc ve badema bu gibi eğlence- v~k~a gel~ış ve bu .. kor, ~.alk'ı-ı~u umumi rnüdürlülfü tarafmdan üç best güreş müsabakası yapacaktı 
ler ve toplantılar için bir çığır aç- Yd~z den ~orh zlarah rb godnnuşdt~lr. Ka. 1 b in lira avans ~önderilmi.ştir. Müsabakaya saat birde başl 

t k ıac en ae a a er ar e ı en ı- 1 M·ı ı · k"" 1 f tbol kt mıe o aca tır. 1 U • k . f ı·k d ı ı ume mac arının u naca ır. 
zı ay mumı mer ~zı e a etze C:- TY' ....,,,~imin in kapanma tarihi olan, -;:;;;;..=::.;==========;;! 

N ·ı· k lere yardım ol~ak ~~ere ~a~ık,.,!lır Temmuz ortasına kadar bitirilme-
azı I aymakamı Kızılayına 750 lıra gondermıştır. Bu . l l kt TIVA1 kOLAt< 

par dağıtılmıya ba!llanm1<1tır. sıne ça ısı aca ır. 
Kı21lcahaınamdan yaz.ılıyor: Kı - yaf İ mi oluyor ? 9· f kfu'"bfer Şehir Tiyatrosu 

ztlcahamam Kızılay cemiyetinin ac- Akh ır eşen 1 Tepebaşında dram 
nelik toplantısı halle odası salonun. Abavdğ~n (NHus.u

11
s.i)k- Vilnyetimi: İsar Müddeiumumiliği Beden terbiyesi umumi müdür kısmmdıı. 

da yapıldı. Yeni aeçimde hükumet ~ ı azı ı aza.sı~ın Y.~nı Akhisar (Hususi) - Müddei - lüğüniln talebi üzerine birleştiril- Gündüz saa.t 15,3 da 
tabibi Ali Rıza Bak.ay, belediye reisi kayma~~ı Feyzi ~koru~ n;u~- U!11umimiz Zeki Şahinoğlu, sala- miş olan klübler hakkındaki Ve- Akşam :58at 2o.~o da 

T ,_. B 1 E So ı hb hal valılrklerden bırıne tayın edı- hıyetle Bor kazası hukuk ve ceza killer Heyetinin kararı dün mm - MEŞ~ELER 
anır ar as, tem ne ' sı ~t 1 ği d . bu d . tl h . k.ml"kl . kıı.l . . ·1 k . . ed"I . . ""-Pı..1A1 dd . d k oo· •· E . G"" .. F h . O 1 ece ne aır ra a rıva~ er a ı ı erı ve es etıne tayın edı - taka mer ezme teblığ ı mıştır. J.i~ı-..- ca esın e om ı .ıı:ısmında 

memuru mm ungor, a n ~~' çıkmıştır. Feyzi Akkor birkaç yıl,miş ve yerine Demirci hakim Mıntaka merkezi bu kararı klüb Gündüz saat 15,30 da 
Du.rm~ı D~rh.an, Celll Deırurcın 

1 
öne~ .kad~.r .~~-~~e uzun müd- m~ayini Feridun Yasaserier gel- lere Pazartesi günü bildir~cektir. AK~am ., .. a t w" .ıo d~ 

ıeçılmışlerdır. det polıs mudurlugu yapmıştı. mıştır. Alakadar klübler on beş giın zar- PAŞA HAZRETLERİ 

.son P08U• nuı tefıikU&: 52 karası, yulaflı hatlama et ve arpa - Cesedi nç yaptıklarını düşü- zie'ye rastlarsanız gelip benimle ko nında, genç Mac Rcay hakkınd•' 
ekmeği, ayni zamanda portakal nüyorum. nutmaaını rica ediniz. malumat veren ve ispat işine yar.-: 
mannalad. var, AşçıbllJl, kendisin. Runa Dwight cevab verdi: - Peki, Mösyö. yabilecelc. olan bir takım mek.tub 
den portakal ıun.ıbu istediğim za- - Onu bilardo ıalonunun ya. Fakat oda h.izmclçisi bir tereci- veya vesikalar vardı. 
man bana kendisind~n sanki havya.r nındaki odalardan birine sötürdü- düd anından sonra ııordu: - Berg' in onları mı aradı-
iıtenllşim ıibi baktı ve ıcTorray'de ler. - Hizmetçilerin, bizim buraya sanıyorsunuz) 
portakal yoktun dedi. Vücud aıh- - Dem~k Vikontu lteadi odası- hapsedilmiı olduğumuzu söylemele- - Tabii. 

yazan: Valentin W illi.am• hati için m~rum olan meyva usare- na götürdüler. ri hakikat mi, Mösyö) Verity, bu kelimeyi aöylediltteO 
lerinin ehemmiyetini burada bHnı.i- - Hayır, Möıyö, bo~ odalardan Efenaiai gülümaedi: aonra saatine baktı, şömineye yak.-

O, kalbindeki aırrını r.~ezarına he- yar adam yalan .öylüyordu ... İşte yorlar. birine götürdüler. !$imdi ölünün o. - Bu, hakikate uygun görünü. laıtı ve piposunu içmiye devam et" 
raber götürüyor. Bir defa d'Arenne Steve size söylüyorum ki .. · Hizmetçinin tabakları üzerine dasında hakiki bir karmanyola aah- yor, dedi. ti. Bu •ırada Carriaon sessizce kah-
öldü, ötekiler seksen beş bin lirala- Fakat dişleri!'i fırçalamağa de.. koymuş olduia mu.aya yaklafMl neoi hazırlanıyor. Dwight başını aalladıı valtısmı bitiriyodu. Sonra Philip~ 
nnı isteyeceklerdir. Torray da artık 1 vam. ed~n Car~ııon, ~na ceva~ ver- Stephen: - Ne .:lemek istiyorsunuz) - Miss Dean bundMı memnun ıanki arkadaıı saatine bakmııı ııibi. 
ptoyu Ntmağa mecLur olmıyacak-ı medı, zıra Dwıght, elındc tepaı, ne- - Çok cazib ııeyler aöylüyorıu- - Vikontun bütün valizlerini aç olmıyacak, Mösyö. sordu: 
tır. Onun: d" Arenrıc'in ölürni.ı ile e-ı feı nefese içeri ıı:irmitti. nuz, Dwight dedi. tılar ve oda, gömleklerle ve yaka.. Stephen kuru bir acele cevab ver. - Niçin, durmadan saate h ... 
line geçen nıenfa.tti anlamağa bAe-ı ihtiyar hizme:tçi: - Mösyö, insan kendi iyi huyu- lıklarla ve kağıdlarla doldu. Oraya ı di: kıyorsunuz, Phil ~ Dedi. Yoksa tr9' 
h!or ~uaunuz) Me~eleyı _çözmek i- - Mös~öniin. dü~ ~~şam .. lta~v• n" muhafaza etmelidir, zira siz, hiz..' bir göz atayım de~im, fakat bırnk- - Hepimiz ayni ı~~ilde b~rada ni mi kaçıracaksınız) 
çın bıze kal~n yegane ıpuc~ b" hakkında aoylcdıklerı aozler uzenne metçilerin, ağızları içinde kendi ma.. madılar, Berg, Uf&Kl ve öbür adam- kalıyoruz. Yeter artık gıt, Dwight. Öbürkü ,sinirli bir gülüşle gülcfi 
darbenin netırcd~ nt:lre meydana 1 timdi kendilerine çay gt-tİrmenin halli lisanlaıile bir feyler mırıldana- lar, hepsi orada. Efendileıime te- - Peki, Mösyö. ve hararetle şunları söyledi: 
ııetireceğini bilme~tir. Şimdiye ~~ j daha iyi olacağını dü.,üııdüm, eğer ı' ralr. gidip .celmeıini tasavvur ede- min ederim ki Berg çok müthiş de- Ve oda hizmetçisi dı,an çıktı. - Stcvc, bana küçüle bir tecri-
dar benim anladıgım ıey bu_ 1'"1 efendilerim bu müşahedemi mazur mezainiz. Maıi.e ve ben kahvaltı et- dikodu yapıyor. Böyle kötii bir li. Stephen: be i~inde yardım etmek İster ~ 
failinin ihtiyM Dunr.an olclugudur.1 görürlerse kendilerine İngılterede tiğimiz zaman döndük durduk. ıan kullanacağı hiç umulmazdı. - Ne kötü vaziyet, Phill Dedi. niz) 
Zira dün ak 0 am bahçeJe bulunan Amcrikadak.ınden daha iyi çay içe- - Miı Dean'in nasıl olduğunu Yüzünün ifadcai çok scrtleeen Kısa bir müddettenberi ıcaini çı. - Pek tabii. 
muhakkak o idi. celtlerini .öyliyebilirim. biliyor musunuz) Garriıon: karmıyan Verity, dostuna muztarib - Döıcmcnin üzerine yatınız. 

Kaılannı kaldırarak ilave etti: Bu sözleri söyledik.ten aonra ıre. - Marie'nin dediğine bakılırsa - Gidip istirahat edebilirsiniz bir bakı 11la bakh ve: - Ne olacak? J 
- Sonra niçin, hnlde görmiif oL tirdiği muhtelif tabakların iizerleri- çok iyi imiş. Hala uyuyormuı. Dwight, dedi. Min De.m'ın yanına - D'Arcnne'in efbis,.sinin ceh- - D'Arenne'in cesedini na 

duiumuz adamı ona benzetmiı ol- ni açtı ve birer birer iainıleriıai aöy- Stephcn, balıkl:ırdan bırini ayılt. gidiniz ve kendisinin vaziyeti hak. lerini karıştınyorlar, Sth,. dı-di. Bu buldum İse o vaziyeti mümkün 1 
duğumuza bizi inan<iırmaia çaLıtı- lemeie haıladt: lamakta olan VCrit7'ye baltb ve mı- kında haber bclcle<liğimi söy),.yL j nun oe demrk olduğunu takdir edi-

1 
duiu kadar yeniden canlandırıo-

lar) SU de pek i,ri biliraiaiz ki ~ - Tue rinsa balıiı, böbrek ı.ı- nlcWıdı~ Diz. Sonra, eier kaptan Mac Ken· ronwwz tleiil mi> Vikosatuo ya- i.Kiyorum. <&rbsl wd 
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16 Mart . SON POSTA 

General Elenlerin sarsılmaz infilak hadisesi tı.nkara borsası Mussolini Tirandan Harb yeni 1 
(Baş tara ı 1 inci sayfada) -· .. - do""ndu•• safha'la gı·ı di y of ki azm 1 ~~;•,dn:i~:.~.~edlmekte olduğu tc'- 10/311941 a~:~:~pamo f!aUa<ı (Başta< • • 1 ;ncl sa)~ada l , ..... .!. F; l inci ' 

(Ba...,.f; 1 ;nci »vfa•lal <B•.-anf< 
1 

;."; ,.,rada>. Ha,.anele<de tedavi edilmekte O· le du.,un. lıalyanlan t•a<ru'• goç· fazla endi•e ettikle<ine Wı İngiliz uçak filolarının Manş. ka_ mi5:tir. Düşmanın ilk hücumu bıl- lan hadise yaralılarının &!hhi du - Açılıl ve k' ,, tikleri zaman hakim bulunduklan ı yılma\tadıı. 1 

•alile, Hambu<g, füemon vo Be.lin ha;,. şiddetli olmuş, fakat tama- rnmlan dü,elmektedi<. Londu 1 6""'" 5·2• ba,. noktala,dan da ıiddetle oöküp Diğe< ıarnftan AlmanJj 
gibi büyük Alman deniz, kara ve mile akamete uğramıştır. Yuna.n Bulgar aı·ansmın neşr yatı New-Yorll lOO Dola: 132·20 atmı§lardır. Gazeteler bunun Mus. liz hava kuvvetlerinin aı; 
hava oanayii 1<hiderino, daima u- kıt'alan mevzilerini s.arsı~az b>r Cenem ıoo i•v.ç. Fr. 29·98 oolini için ••• bi< hidi .. ıeılcil ot - fu yapt>ğmı itfraf etme) 
tan bi< ıiddetlo, yapmakta olduklan azimle muhafaza etmııJerd ·~· . B~- Sof ya J 5 ( A.A.) - Royte. a- A t;na ıco lmhmt o.9975 tiğini ya>>yo• la<. T<pk• g<n"alle<fo bay<etle ku,.lanmald. be 
hava toanuzlan, onlonn, kendile<L nun ü"'rine İtalyanl~r yem ıhtı- jan•mm !,ıanbuldaki Pernpalao o- Sorya JOO Lon 1•6225 ba,,na gelenle< ,Pbi. kate şayan göri<lmoktedi< 
ninkine ,.,.'" henüz çok Ü•tün ol- yat kuvvetleri gebrerek tekrar telinde vukubulan inlil&ka dai< olan Madrid 100 Peçe,a 12·9375 Hava k...,,.d,<rinin ...... Cazetderin baımakale duğu oöylenen, Alman uçakç•bii•n - hücuma geçmişlerse de Yunanlıla- oon telgrnflan hakkmda Bulga. a. B•Igmd 100 Dlnu 3•175 Diğe'. ta.aftan ltalyan hava kov. ku<ken İn••n Amerika Ati 
dan yalmz ko•kmad•klumo d,ğ;J, rm öldürücü ateşi knrşo;ıında bu jan~ aşağ,dalci mütemmim malG - Y·k<hama 100 Yen '1 1375 vetlenruo de ltolyan o•du•undao 

1 
, k bulundu•mak hatır. bunla•a ü.ı •elmek uim ve hücum da kırılmıştır. Bı_rc;ok ~ok- mat< vermektedin ·n 100 ı...,, "'· 31.0975 ba&tiya. olmad;ğo teban;,, ettiril - : !"' .;~:ı k d' _ 

1

.. , 
ka,..nnda bulunduklanm göoted•: tatarda düşman tar~ed>ltr ed;J - İngili• heyetinin Solyadan ha•e- Alfan 2<.50 mCkt..li•. FHhakika lngmz •ve• tay- ."! ~"' ek ed ' 'ii unİ< 
Nditckim İngiliz uçak, filoldarı ıim)adl ~e rnez Yunanlıları ıtakılbe başı~;ş ış ketinden birkaç gün evvel, ~daretin uh;ıım VP. Tahvilat y~rel~ri 50 .hdalyan avbcı tabayyadreai -, ~=\:~b:· gir:, ı oğu Afrika sema arın an o ugu ve ric'at eden ta yadn arıdyer k - muhafaza kadrosu, yeni bir pcıais Muamele yok. nın hımay~ın e uçal nd lolm r ıman ceiini ileri sürerek İtafilel hgı.bi, hemen hemejn bütün Akdeniz tikleri yeni mevziler en ı·t el çı f r- noktasile takviye edilmHir Bun - J 1 tanrare.lenne radıt a lı4: ~rıl zaman edilmetıini iatiyccek kadar avalarından da, talyan b.onı.bar - mışlardır. Bu suretle a yan ar dan başka atlı, sekiz polis iki~er iki- \.. _ biç zayıat verme en ıta yan tay_ kted· 

1 

B fi'- . d ki k im b d k
as mı atıl • d.. .. .. 1 d. 

1
me ır er. u Krı ortayı ıman uça . arını ço tan sı ış u. ileri hatlarının a ar ı - şer gece gündüz sefaret !Önünde J yarcsı uşu~uı er ır.. - • ngiltercye yaptığı seyahat 

Iunuyorlar. huş bulunmaktadır. • • devriye nöbeti yapmışlardır. Ka • 1 Y O 5 günde .15 bm otu nen sabık muharibler ce 
Ceçen Büyu .. k Harbde, uçak za- 5 ltal.,an fırkasmın akibetı. • k f k Times gazetcsı, şunlıın ynmak. - Xa •J· B 

1 

b 1 ~ 1 ranlık bastı tan sonra se cırctc im. rner aır. unun a era 
ten ngiliz]ı-rin bilhassa foik olduğu Spiker sözlerine şunları l ave senin yaklaımasınn müsaade edil _ p t • 

171311941 
tad1ır: h.. 

1 

h f•ft kt umumiye böyle bir tedbiri 
bü •il&hto. Bu ha.bde de onlu - A- etmMir: . . i ve umumiyet itibatile in ili> ... , .,, talyan ucum an a' -me .. e - de<ek vaziyete loenüz gel merikanın ynrdımile - uça'kçn üsti.in- M~tbunt neza~tinin tcb}ı'?ınde m~~ '· .. d . 1 d k.g 8: Saat ayarı, 8.03. Ajnıı.., hnbcl'le_ dir Çünlcü ltalynnlar bes gunde dir IOğii cld e et~ o~ vô bu sil&hl~ aa- esirlerin ifadesine at!e~ 5 !tal yan " mnm ~u•an '~' . 0 

ma •n ''."'e r;, 8.18' Har,r mUzok <Pl. ı. 8.45' Ev 15 ,İıoo ölü venniılordi<. Yunanhla- • y...; tah.U.ı 
lehe çalmak ıstıyorlar; çunku bu, fırkasının mevcudlerını yarı Y~ - sefarete gırememışt.ır •. B~~ar aı~n- kadını, ız 30: Saat ayan, 12.33: Gün- nn mukavemeti kınlmamı~ ve hatta . 
1 ngn;,ı., için bi< an'ane ol~u,ıu.. rıva ka vlıett i~i bildirilmek tedı~. "nm 1 2 Ma.tta ı,,Jdu d;g, ve,h,Je, d.., fastl heyeti, 12.50, Ajans babe<le- ban y«le<d< bunla, ,Jedemeğe bile V "'""!'?~ ! 

5 
( A.A.) . 

lngilizler, Bay Hitlerin Nısandan BÜ ku~etler arasında Julia Dalı- bağajl~r.ın. a~b~lajı, nakli ve trAcne ı Ji, 13.05: Fasıl heyeti, 13.20: Knr~ık 1 muvaffak olmuşlardır. halyanların k~~ .~ec~sı ı~; Oran1s fıl itıöaren görülmemiş bir tnrzda ar- iare ve Tusoheira fırkaları da bu- yerlcştı~lmesı hızz~t sefaret cr~n1: müzik <Pl.), 18: San.t. nyarı. 1803:1 bu son gayretlere fazla ehemmiyet ı ı ıçm ıstenı en . mı yar. 
tacağını söylediği, yeni Almaı; de - lunmaktadır. Esir edilen İtalvan- ·ntn dogru~an dogruya ve daımı Ziraat takvimi, 18.08: Radyo caz or. verdikleri 15 harb muhabirinin mu- yon. d.o~arlık tahaıaata .. aı 
n~zn~tı ~narruzlarına. d~ •. kendı dı: - lar arasında yüksek rütbeli. si!.b~y mürakabesı altında yapılmışhr. kestrası 18.40: Solo §arkılar, 10.15: vasalatile de anlaşılmaktadır. Diğer 1 pro1esım 'k~b~I ederek aya nızcılerme sonsuz bır ıtımad beslı - pek çoktur. Bundan Mussolını nın Buna binaen, bahis mevzuu olan P<>lko. ;e l\fa:ımrka dans3arı (Pl ), taraftan Gayda ile An...,.\do Yunan ne scvketmıştır. 
Y~rek, metanetle intiznr etmekte - bütün sübavların bizzat l.ıt'~la:ı iki valizin nakil esnasında v.eynhud 19.30: Saat ayarı ve ajo.ns haberleri, İ§İni tasfiye edecek askeıi hadisele- j 7 milyar dolar 
d.,f.,. . başına ıı~rek muharebelere ıstı· t<ende konulmuı olma" vand de - 19.45' Radyo ince •a. heye•; 20.15, •e intiza< edilmesini ya>m•Ö< da ih-j Vaoington f 5 (A.A.) _ 'Elhasıl Bay Hitlerin yakıh bbı;lrakierini ı~raria taleb ettiği tah - ğildir. Radyo gazetesi, 2045: Kcmnn ve Pi.. mal etmemiıılerdir. \san meclisinin maliye cncün 
>amanda vukubulacaklanm a .. e · edilmektedir. Diğ., ta<altan. Royt., •i•n•mm yano Ironse,;, 21.0S' Dlnley.cı istek- Bu va>iyet.c bakuak yeni he>im<I y.ndom kanunu mucibinoe V«diği kat'I taanu>la•dan, fn••

1
"- mın c; b- T .. kya bududlannda b« telg<afında da to•fön edilmiş ol- ıe,;, 21~~' Kanupna, 21.45' Radyo habe<l«inin ltalyan n.illeıi ilminde ha günü ;nediği yedi möly 

le• Ü<kmemekte billki•. ~unlann .. e- Ati~: '15 (A.A.) _ Atina ajan- duğu üme, b~ ~ali,Ie, yolda lngili> 0<k...,lrM>, 2230: Saat ayan. ajans yapa~ğo t~fri ö!•'."'~ m~mkündü,. ılık tahsisatı bugün kabul e 
hemmiyet ve tehlikelennı aela ku • b·ıd· · . yolculardan bın tarafından açılmış' haberleri, Z2.45: Cazband (Pl.). Masaolinı dondu Ehı· t b-

.. k k k h.l h ırlık sı ı ırıyor. l 1· 1 . ht • t 1 B d M 1 . . T. d . '' ıye urosu» c;u görmiyere , mu ·a 
1 

8:z . .1: Trakya umumi valisi nazır Ko- ve bu yo cu va ız crın ınu evıya mı u ara a usso ınırun ıran an 

1

. . 
la.da bulunmaktad.,Ja<. ~" ."" a. · ·ıe içtimai muavenet nazırı gfümek imkô.mn• bulmuştu<. döndüğü aöylenmektedk Fakat •- Vaşı~on. l~ (A.~.) -
ihtimaline karşı de bu~ün ngıltle re Kcıa~m

1

bas refakatlerinde mesai müs Bundan başka otelde v1.1li7lerden MahkOrnlar gelecek ay sirlerin ifadesine göre, Mussolininin ka hukull?etı bırkncvf'kı ~ehd b
.. "k b

0 

··d f ausu haz•r an rı · j 1 d h · h. - · ı rosu. tesıs etme ı rın uyu ır nrn a aa or . te~aı·ı Dimitratos ve korpor3syon- birini hamil olan ngi iz. iğer va- f . f • d cep eyı ıç gormcmış o ması va - .. :ı.. 1 b d ıhı b 1 kt d ·' . r·ı· k . na ıa ış erm e .dd . u ~ta mu teınassıc: ar ura a ş . u ~nma . a ır. . aika böl _ !ar müsteşarı Alevizatos bulundu- üzin Perapalasta m ı a ını ogrcnır rı n. . 

.Şımalı Afokanın Sıren. . I y h Id İskeceyi ve Trakvanın öğrenmez elindeki valizi otmıştır. çalıştırılacaklar Cene halyan esirlerine göre .hal: edılec~k. ve ondan sonı:a 
Resinin zaptı ve buradakı ita yan J!U a e · t t · l" b. . b h. yan askerlerinin kuvvei 1ı)ancvıycsı dafaa ıçın çalıı::an fabrıkal orduırunun imhası işini büyük bir çe. diğe: kasalballannhı z~var~ta c ~~~ - Bütün bu mal~Ja~ ızı,d a ıs (Baş tarafı 1 inci sayfada) düşüktür. Halb-.;.!d gerek asker, ge - Ieştirileceklerdir. Sendikal 
V:iklik ve ustalıkla ve tam bir za· lerdır. Nazır ar er ara • - mevzuu olanl v~ı·ızlendn trbe?. e ae.d rek sivil bütün Yunanlıların kuvvei projeye müsaid davranmı 
ferle bitiren Yakındoğu Jngiliz or - rPtle karı:ılanm.ıslar VC' um~mı hma

1 
yahat eden ngı ız er en ınne aı da öğreneceklerdir. Bu suretle, . . f k 

1
• d d. j 

dusu, ııimdi yeniden toplanmış ve hiyette muht~lıf md.eselelerı ma. a olduğu düşüncesine scvketmektedir. ma:hkumiy~t~erinin hitamındn bir manevıyesı ~bina a:ıc;;· l fngi.liz - Amen"kan ırörüp 
isterse Carbtmblusu cihetinde ha- Iinde halletmısler ır. A 1. Ayni trende sefaret mcmurlann - san'at sahıbı olacaklardır. Mnh - Lo d 

15 
(AA ) _ Timcs ga- Vaşın~on 15 (A.A.) -

refcata devam edebilecek Lir vaziyet IKavala'ya dönC'n umu mı va ı dan başka İ~giliz koloniııi ve aynca kUmlar açık !havada çalışacakları t . n.nraAtina ~uhabiri bildiriyor: terenin Amerika büyük elq 
alm•ıh« Ayni >!amanda lngilte<e Kocias şu bcynnatta bulunmu• • 60 kada< ~olcu va<d<. ,cihetle mlıhl menfaatleri de korun ""M~'::.olininin çoktanbe,; bahoet _ Halifaks bugün h_aı:iciy 
hava ve deni

7 

Jcuvvetlerilc Elenlere tur; . f ·ı· efiri Rcndelün, sefım~tin muş olacaktır. t•v· ·ıkbahar taarruzu başladığı günjHull ıle 40 dakıka .goruşm 
• k l b 'iVl"kl} ngı iZ S ] k 1 • • ıgı 1 .f ks b ••} çok kıymetli yardımlarda bulun - ı KPndilerıne ra ın V(' 

8
• • iyi muhafazasından ve yolcu u es- Bu vatandaşlar, muhtelıf ıı:ışa - olan Pazardanberi hiç bir netice Lord Halı ? u mvu rnalctadır. Korizis'in seJamlarını getırdım: nasında temin edilen intizamdan at mahallerinde ekipler hnlınde vermemiştir. Esir edilen İtalyan za. sonra gazetecılere yaptıgı İngilizlerin bugün yaptıkları en Huriud. mu~afı~larımı71n ~m\k~eı dolayı polis memurlannn tevzi edil- tıh,ştınlaoaklardır. Her mahkfı - bitleri, Duçenin bizzat bu taarruzu natta g()rüşmenin umumi i 

kan ha.ekeı Hab<oi,.ana ka..,. he• manevıyelcrı_ ~ksek ~e a';•m ar- mek üze,. pnli•• oah•an 5000 leva ma 0 mıntakada serbest ameleye ida<e ettiğfoi boyan etmiıle<di,. Ha<- oldu~unu söylemiştir. 
taraftan giriştikleri boğucu ta~rruz - lıkları lı<'r türlu takd.ıre lavıktır. vermiş olduğunu kaydetmek de fay ıvcrilen ücretin ayni verilecektir. hin en şiddetli muharebesini teşkil ıMaamafih Fransaya 
du<. Sudanı. vo HindU lot alann JJ'ududlarımızı bekl•ycn ve her dadan hlit; değildi<. Bu ücretten mahkümların iaşe eden bu muhmbede .. 1~.alyanlann RÖndermek meselesinin de 
ya.d,mile Erit<ede yap<lan ve Su • biri bir ııranit kava olan bövle • . ' nakil vcsair masrafları çıktıktan bütün vu>talanm ve butun a.l<cr - rada kon-lmuş olduğo 
dan hududunda Cassaleden itiba- askerlerimiz olduğundan dolayı jf Bingö!de maarıf ta~hyetı !sonra kalan para mahkum namı. }erini kullandı~~arı. anlc~şılınakta~ır. dilmektedir. 
<en §a•ka doğrn 200 kü•u• Km. mu- tihar duvmalıvız. . • na Cezaevi müdürlüğü tarafından Alôkada. m.-ah;dle~n _kaoaa~~e Sevkiyaı 
vaffnkiyetle ilerlemiş olan muvaf ., 8 tayyare düıürüldü Bi11ı$!ölden yazılıyor: lnıkılabdan mUhafaza edilecektir. Bu suretle göre bu muharebeye ıştıra1tl ıçrn N k 15 (A.A) -
fakiyetli taarru:ı; bir müddettenberi At• 15 (AA) At• . A B. ..1 1 hed 50 000 den f11zla talyanı evyor • 
Ke<en bölgesindeki dail>k au>Ôde b.;~.a. · · - ınn aıan. sonra yeni vilayet olan tnfl<>. • mahkümlar teraküm edecek yev- =P . b 

1 
d • b kk kt" ramıere yardun kanunu m duraklamı~ da Keren'fo etrafı S1 iYı ırıy~r: d k. t T h enerji~ v~ ~alışkan bir . maarıfjrnivelcrinden, mahkumiyetin hi - aslcen -~~ugu mu a a . . 'ce Amerika donanmasına 

tedricen sarılmakta olduğundan bu. k untnlnr? an a 
1

i kngı ız .'L., ava k.adro.s.ıle .. ı_ftrhar. etm~kted r. Mn.~- tamında bir sermaye elde edecek- d 74 .,.IStrlt. İngiltereye ,gönderilecek olı d d .. . b ki uvve erı umum arargauını:n f d A f D - G -.ı Romarıya a " rasının yakın a uşmesı e ene • 15 Mart tarihli resmi tebliği: r! ~u .uru rı•Y• ogan . enç, - lerdir. . • yarelerin ilki dün Ruzvelt 
bilir. Dün Klisora mıntakası üzerin - layetimıze geldıgı kısa hır zaman MMıkfunlar heııgün gardıyan Yunanlı ve Erm.,nr f etcem- de sandığa konulmuştur. B 

Fakat bizzat Habeşistanın me.~:: de devriye uçuşları yapan küçük içinde mekteb ihtiyaçlnrını tetkik nezareti altında toplu bir halde · •• ~ w ·ıd· yareler Grumman tipinde 
kezine doğru şimalden, Tana golu bir aycı teşekkülümüz, düşman ederek proğramlı bir çalışma yolu inşaat yerine gidec('klcri ,gibi ak- mu kaırpma QOnt: erı 1 dır. 
bölgesinden, garbden Kurmuk v~ avcı tayyareleri refakatinde bom- tu.tvmuştur. Bugün iç!n Solhan ~·~ ~aml~rı ,g:ne toplu bir halde ge -j 1Bükreş 

15 
(A.A.) _ Rumen hü 

Kerin cihetlerinden, cenubdan, yanı bardıman tavyareleriııden mü _ Kı~ı .kazalarında. planlı ve zc~ kı celedıklerı . çadır v~va. barak::ıyn kfuncti. İngiliz istihbarat servisi _ Dün yapılan ihraca 
Kenyanın Rododolf g~lile bunun rekkeb pek büyük bir İtnly::m ha- sehmı okı:;.ıyan bırer mektcb yu~- döneceklc:dır. Kendılcnn.e yek. - le muhaberede bulunmakla maz- Dünkü ihracatımız 160 
doiiu•undan ve nihayet ltalyan S_?· va te .. kkr.lünc tesadüf ~_tmiştir. < selme~tedor. Merkez okulu ta mır nasak ~lbıse ve eşya ve~ı~cc•kt:r: nun 74 kişiyi tecemmu kamp•na d,,. lh<aç edilen malla< a 
>nali•inden (in.iliz - Sudan • Dogu Vlıkubulan çarpışmada dusmanın edılmış ve avlusu yaptorılm;s ~·e Bu elbı~cler lm;ah CezM mdc )koymuştur. Bunlar arnsmda lngi- Çekoolovakyaya taze bahk. 
Afrika - Cenubi Afrika) kara, lıava 8 tayyaresi alevler içinde dü~rül asri bir hela inşa ettirilmiştir. Vı-,mal edılmektedır. iliz tabiyetindc olmadıkları için rik. kuru kayısı, kuru vişne, 
ve deniz bidikleri ıa,..fmdan yapd· müş, diğer birçoğu da üsleı'inc 1 lôyeti~ hususi bil tçcsi n!n imkan N af>a V ekaMi · mahk ümlnrı ra Romanya da kalan ve 1 ngiliz ııaze. koyun banağo. Yugoolavya 
hoakta ve Habco vatanpe<Ve< ba. döneıniyecek kadar ağır hasara nısbetınde ıılônlt dört koy okulu·'1ı<1ırmak ~urehle. her za'!'nn e - telerine muhabirlik edenleri. mü- Filiatine lak.,da, laviçreye ;,; 
<eket ve teşkilAtmon büyük yud•m- uğrablm•ştır.. . . • . . nun daha inşası~~ başlanılmıştır· !inde yol ınşaatı 1 çm da •:ru ve tcaddi d Yunanh, Ermeni. Mtsırlı' au,.m, Am.,ikaya .,..ı. ya· 
la '>na mazha• olmakta olan pek ge.. Tayyare] ero mızden ık>sı kay - Okulla.dan ınusbet randıman, muallcm amele bulunacak 'e .her .., bir kaç da Romanyalı vardır. 1 derilmi,ti<. niş ölçülerdeki çemberleme hare~d bolmakla beraber pilotları para • alınması için tecrübelere dnyanı- mevsimde inşaatın devamı mum- - - - -- - ________ _, 
ve taa.rudan ,ürnt ve muvaffak• - şütlc kurtulmuşlardır. !arak ciddi bir enerji sarfedifmek-'kün olacaktır. Nnfla Vckôleti, Ad- Kocaeli Defterdarlığından: 
Yetle ilerlemektedir. Bir smıE daha seferber ediliyor tectir .. Bu bakımlardandır ki öğret- Jiye Vekaletile yaptığı temas ne- Karasu merkez kazasına 

22 
kilometre mesafede ve sahne 15-20 

Son gelen haberler, fngiliz ve im- iBel-grad 15 (A.A.) - Stefani: menler seferber bir hale getiril - ticesinde ilk defa olmak üzere 1 yakın bir mahalde bulunan Kuyumcular köyü civarında bat11ı: tah 
Paratorluk kuvvetlerile Habe§ ıra .. - Seliinik'ten bildirildiğine .göre miştir. Bin~öl maarifi günden gü-1 Nisan tarihinde 600 mahkfunun hir enkazı 

7
.
3

.
941 

tnrthinden itibaren 21 gün müddetle ve muhaı 
tnnperverlerinin kazandıkları uç Yunan flükCımeti 1928 sınıfının se ne yaptığı geniş hamlelerle umu- Trakya mın'lakasında çalıştırılma a800.o lira• bedelle ve şartnamesı mucibince açık arttırma .!Uretile t 
rnuvaffakiycti haber veriyorlar: ferıber edilmesini emretmiştir. Zel mun teveccü'hüne mazhar ol~ak- smı kararlaştırmıştır. Zamanla bu yedeye çıkanJmış ve 27 3.941 tnrthine tesadüf eden Per~mbe günü 

Bunlardan birisi, lngiliz - Su~~1?. zeJe dolnyısilc ağır hasar:ı uğra - tadır . .Valimiz Sadullah Kologl~- miktar daha çok artırılacaktır. 14 de Kocaeli Defterdnrlığınd:ı icra kılınacağından tnlib olanlar 
ve Habeş kuvvetlerinin Tana go u van Lfırisa mıntakası h~lkı ıg~lc- nup mtıarif7 kar~ g~sterdi~i de~: Avrıra K~rabük mıntnkasında da 7,5 teminat makbuzlnrile bitlikte Kocaeli Defterdarlığında mütıı 
cenubunda, Burgayı aldıktan son:.a cek 15 Mayısta scfcrbcrlık emrıne alaka sayesındcdır kı bundan s 200 mahkum çnlıştırılncaktır. Na- ı. satış komisyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. d82h ltalyanların Debra Markos mevkıı- •icabet edC'cektir. ra mübrem ihtiya~lar da ortadnn fıa Veki'ıleti bu vatandaşlan kış- ~-••İll•••••••••••••••••••••~ 
nin önüne kadar gelmiş olmalarıd'.~· ı · Alman tayyareleri kaldırılmış olncaktır. _ aylarında iklimi müc;aid cenub 
Bu ıne\·kiin zaptı yalnız 180 Km. 

0
- !Berlin 15 (A.A.) - Stefani: - - 'vfülyetlerine nakledçcek ve bu 

tede bulunan Abisababa yolunu A'.lman tayyarecilerinin Yuna - 1 mıntakalardaki yol işlerinde ça -
ınüttefik kuvvetlere açacaktır. niRtan harbinde kullanıldıklarına SOD Posta. Jıştıracaktır. 

ikinci muvnffakiyet, 6nrbi Habe- dair ecnebi mPml.eketl~rde dol~ - ----------------
ıistanda, Sudan hududuna karşı, şan şayialar tekzı~ edılmektedır. Yevmi, Sıyasi, Hnvadis ve Dedikodulu bir hadis~ 
•nüstahkem bir mevki olar. Ass~sa-1 - H •• Halk gazetesi <Ba •ararı 

1 
inci ~:l\ fadl\) nın uıptıdır. Cerçi buradan. Adısa- ergun _,,,._ 

babaya 480 Km. lik uzun hır mesa- Yerebatan, Ça1alçeşme sokak, 25 bul asliye ikinci hukuk mahkeme • { 1 · · d'. f da ı· S T A N B lJ L sı·ne rnu··racaat ederek bir de :Java e varsa da, Assosa ka esının uş - (Baştarafı 2 ncı say a ) 
llleai, bu cihette hareket eden kuv. malümat unsurlarının yüzde 1 Gazetemizde çıkan yıızı ve ı açmı~tır. \ 1 

· M ı· · · d Debra an · d d v·ıd· H 1 Avukat Nazmi Nurı· Zeki Rızn-'et cnn ende ı i.ızerm en k · bile elimız e egı ır. a - resimlerin butün hakları 
~1 k h _ tc t eden •e aenı d "L' nın hukukunu müdafaa etmegwi Ü -ar oıı cihetlerinde •rrse buki, zaman o ~!1 .ar mumm .. ve ~a-1 mahfuz ve gazetemize alddlr. diğer kuvvetlerle birleımelerini ve: zik ki. bilmcdigımız oeyler. uzer!n -ı -····- zerine almıştır. Mahkeme on gün 
hYahud bu kuvvetlerle mi iitevazı de büküm vermek, manevı mk es':'. ABONE FIATLARI içinde başlıyncaktır. kl 1 

areket eylemelerini kolay a!lhTa - Jiyeti ağır bir hafiflikten baş a bır- Diğer taraftan Moda deniz . ü -
1 cakıır. I . bünden yctmi§ yedi aza da bu ka-0 

b şey 
0 

amaz. 1 6 '' 1 rarı protesto ederek iınzlaladıkları çüncü muvaffakiyet ise, cc:nu - * s A A A 

d . 1 S r · d u 1 bT · k' J ene Y Y Y ta'kriri klüb idare heyetine gönder-an, yani ltn yan oma ısın en • ş kadar söy iye ı ırız ı. a - Kr. Kr. Kr. Kr. d 
trı.uıniyetle Harrar, yani Adisaba?a - u ·şlerin bu yeni gidişi karşı - - mi~ler ir. 
<:;ıbuti demiryolu istikametinde ~ler-ı pondya}/ takım knrarlar vermeğe Türkiye 14' U 'wıJ 4JıJ lÖJ --------------. lı" b" Af ·k b' ı·v· '-tala sın a ır d • b' · t 23") 12.,_0 '"ı10 27 > 11 11 Jen cenu ı rı a ır ıgı teı - 'h et len isınP ır sıyase "! , ı 11 

OSMANLI BANKAS 
TORK ANONiM ŞİRKETi 

TESiS T ARiHI 1863 
Statüleri ve Tiirkiye c;lmhuriyeti ile münakit ~:ıknv~i~~1 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tcısdık edılmı§'tıt 
(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Re$mi Gazete) 

Sermayesi: 
ihtiyat akçesi : 

10.000.000 İneiliz Liraıı 
t .250.000 fngiliz Liraaı 

T ürlıiyenin baılıca Şehirlerinde 
PARlS. MARSİLYA ve Nls'de 
LONDRA ve MANÇESTE.R' de 

MJSJR, KJBRIS. YUNANiSTAN, IRAN, lRAK, FİLiSTiN 
ve MAVERAYI ERDÜN' de 

Merkn ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, RUMANY A. YUNANiSTAN, SlJRlYE, LÜBN 

Filyalleri ve bütün :>ünyada Ac<'r.ta ,.e r&ıM.Mrleri wrdar •. ~ı 180 190 ve nı ay ı_ı • • Yunan »701 1" '"OlJ BOJ OOYÇE ORIENT BAMK nın bu mühim mevkiin - mecburdur. narıcıye na - Ecncb. - .,.vl <> 11 
Krn. cenub batısındaki Oaggabur yapmdaya ı·ba bu seyahate bu mec- ===========J 
trı k'• 1 d B k zırı a ga 

1 
' • b 1 k "' b i 

ev ııni geçmiş olma nrı ır. u ~~ . t altında karar vermış u u - Abone bedeli pe,oıındır. Adres Dresdner Ban .'.?U ~ai Hesabı car ve mevduat hesapları küşadı. b"~tlerin ınotörlü olmaları ve kafı burıye B sı'>•a•et bir tavassut teşeb- der.ı .. tırmck 25 kuru,-tut. Ticari krediler ve vesnikli kreciile!' kfı~ıı.dı. h d or u " &"'i Mer':ezı· Be·lln ır ava kuvvetinden de yar ım n~Y .. ~laf:>jleceği kadar, Alman cep- -····-- • Türkiye ve Ecnebi memleketler üt:t-rlue kf'ftote ~~ Wl-.ı~ 
Her nevi Banka Muam~l.leri y~ 

görmeleri yakında Harrar mevkiine bus.) bir mukadderat birliği yap - j Gelen evrak geri verilmez. Borsa emirleri. 
"•rarak burasını zaptetmelerini p~k 1 hesı e bunn doğru hazırlanma 1 İlanlardan mes'ulivet rılınn.az. Türhiye §ubeleri: Esham ve tahvilat, altın ve emtaa fı::eıiııa :ıv.uı.s. llıuhteınel kılmaktadır. Bu mevkrın maya veya ı bT Bütün bu se - - Senedat tahsiUıtı ve saire. 
~Pt · d · 1 · seti de 

0 

a ı ır. k • cevab !çın mektublarıı 10 =========z====:~-: 1 
!le Adisababa - Cibuti emır- sıya d l 'ledir ki Matsu anın r -= - ,_ 

Yoluna h k. . .. d k o bebler o ayısı 1 k ti de bu·· kuruşluk Pul ilhcsl lfi"ımdır. Galata - İstanbul - İzmir En yu·· L•eL emnı·yet ıarıı"arıtu hai~ kiralı~ '•ca" a ımıyet temını emeh - h . b .. tün meme e er - R R 

. gından Habeıiıtanda en t> em-
5~!n ;.tı l~ka ile takib ediliyor. ,_ istanbul Deposu: İst. Tütün Olimrfiğü K.aaalar Serviai varJrr. trııyetli bir hfıdiııe olacaktır. yuk ır a 

/ 1 
Posta kutusu : 741 

lo' ~abcşistan harekatının ehemmi- Jf 1111iffi11. < '/ i··qt>n Tlgraf . Son Posta 1 Piyasanın en miiaait ıartlarile (kumbaralı veya 
,;J,• haddi zatmda tAli olmakla be- Telefon : 20203 * Her türlü banktı ~ * kumbara11z) tuarruf hesapl•n açılır. Ilı er bu harekat yakında bittiği za. - • . olacakt'ır. Bu itibarla hu- 1-------------ı ı • ~• •\•••••••••••••••••••••••••• ta:n 1hurada birçok inailiz ve impa- be Yk~ış harcbeler thenımiyetsiz ...ı 'ili 

tib?r1 uk kuvvetleri serbest kalace-ğı aradddaoluı ;:azlar. 1 
talya da pt!!k azim yeni bir dar-



8 Sayfa 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BA KA 
J[unıJq t&rilıl: 1"8 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube " aJam adedi: 245 

r.iral n ticarl her ne'fi banka muameleleri 

PARA BIRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VER1YtJd 

Zirsat Banwında kumbaralı 'fe ıhbt.rau tasarruf hesablannda 

eoaz 60 lira&ı bulunanlara aenecıe ' defa çetileceıı: kur'a ae af&ıil -
d&kl pl!Loa göre ikramiye datıtııacaktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 n 500 n 2,000 

" 4 " 
250 n 1,000 n 

40 • 100 • 4,000 
" 100 " 

50 • 5,0DJ 
" \20 " 

40 " 
4,80~ .. 

·~60 " 
20 " 

3.2()0 
" Dik.it.at: Resablarındaki paralar bir .sene lçi.ode 50 liradan 1.1atı 

dü.tmıyenlere ikramiye çıktılı takdirde S 20 fazla&le Yerilecelttir. 
Kur'alar senede 4 defa, 11 Mar.t, 11 HaZiran, 11 Ey!Ctl, 11 Birin- ) 

cı Kt\nun tarihlerinde çekilecektir. l 

D~v~et Demiryolları işletme U. ~-den: 
Muhammen bedeli (935) lira olan 1200 nded düz beyaz yemek tabağı 

ile 500 aded düz beyaz çorba tabağı (31.3.1941) Pazartesi günü saat 
(10.45) onu kırk beşte Haydarpaşada Gar blnMı dahilindeki komisyon 
tarafından açık eksiltme usulilc satın o.lınacaktır. 

Bu ~e girmek istlyenlerin (70) Ura US> kuru1'luk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
kom.syona müracaatları lt\zımdır. 

Bu ı~ aid şartnameler komlsyondan parasız olarak dal!tılmaktadır. 
1899 

Galip Sinap .iflas Sıra Defteri 
Sıro. No. AJncaklının ismi I·· tt'I "'i Alr.cak M. 

1 İsak PaMidis Hnıen Aıtati 1728,33 
'.? İstanbul Sanay! ve Ticaret 

Odası 297,74 
3 Borsa Teshllftt ve Yeni İş 

An barı 1844, 14 
4 Arslan ve Eski Hi.sar Müttehit 

Çimento ş . 3945,29 
5 Anadolu Çimentoları Türk 

Anonim Şirketi 6221,44 
6 Türk Çlınentoları Türk Ano • 

nim ŞirkeU 5132,38 

SON POSTA' 

lstanbul Levazım Amirliğind9n Varilsn 
Harici Askeri kıta:tlr l13ilları 

10,00D kilo sadeyalh alınacaktır. Pazarlıkla ebatmesı 20-3-941 Perşem. 
be günü saa.t 15 d.e N~de ukert satın alma ltomlsyonu.ndıı. yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 14,000 lira, ilk teminatı ı-oso lira.dır. Taliplerin belli va.. 
kitte komisyona gelmeleri. c1892• 

* * Aşalıdaltl mendın pazarlıkla eksil.tmesi Merzifonda aakerl aatın aı. 
ma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin ka.nunl vesiJı:alarUe belli Tak.it
te kom~yona ıelmeleri c2096• cl942• 

Clncl Mikl:4n Tutarı Teminatı ihale 
çift Lira .Lira OünO ana.ti 

Er kunduruı 5001) 
Yemeni 5000 

13,500 2026 ı8_3-Hl 

29-3.941 
15 
10 

** ·120 aded çitı atlı nakliye arttbrun ile 120 çift a.tlı araba koşumu pazar-
lıkla satın alınacaktır. Tahmın bedeli 32,490 lira katı teminatı ~960 lJradır. 
İhale.si 21_3-941 Cuma günü saat 15 de Erzurumda askert satın alına 
komisyonunda 'YD.Pılacaktır. Taliplerin belli 'fa.kitte kom&SYona gclmele -
ri. (2118) (2053) 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İstanbul Hava Hın taka depo amirliğin
den: 

Esltl.şehtr Hava. Tugay karargAhı için bir Mkim alınacaktır. Devlet 
memuriyetindeki hJzmetlerine göre 100 ill 160 lira arasında ücret verlle
cektir. Hukuk mekteblni lkmlU etmiş olmuı. 1Jarttır. Ordud:ın \e Adliye 
Vek~etinde ıra.zife görmüş mecburt hi'zmetini ifa ederek :ıyrılmış olan_ 
lardan talip olanların yukardaki adrese mQra.caatıan l!t\n olunur. 12034. 

Hava Gertiklisi alınıyor 
Türk Hava Kunımu Gedikli Yuva.cııoa. Gedikli namzedi alınacaktır. 

K&bnl şartlan ve müracaat usulleri hakkındaki mufassal tallmatA Türk 
Hava Kurumu şubelerinde mevcuddur. 

Yuvaya gtnnek i.'5tiyerJerın lbttlundukları mahallin Hava Kurumu şu_ 
belerine müracaatları. (2062) 

1 

Adalar sulh mahkeme~lnclen: 
Bilyükadnda Meşrutiyet mnh:ıtıe • 

sinde Do{ta.nbey cadde.<ıinde yeni 27 
numaralı evde mükim iken l.alen 

ika.met.glhı meçhul Pnnayota 
Damatyana 

Ek.seneton o!tlu Tanaş il~ ~nvÇan 
ve mü,tereken mutasarrıf bulundu -
tunuz Blly{\kadada Meşrutiyet ma • 
hallesinde Doğanbey co.ddcslnde ada. 
134, parsel 17, kapu eski 11, yeni 2'1 

••••••••••••••• numaralı gayrimenkulün kabiliyeti 
~~ taksimiyesi olınadığındıın aı:ık arlt.ır-

s E L A N 1 K B A N K AS 1 ma ile satılarak tuyuunun izalesi hak 
tında gaı'b Tanaş Kayyum! avukat 

Tes1a tarihi: 1881 

• 
Zlllfikar Ozan tarnfmd:ın aleyhinize 
a~fa.n izaleişüyu davası Ozerinc Çl.. 

karı1an davetiyenin arkasına yaııı:m 
İdare Merkezi: İSTANBUL <GALATA> 1Jerhe nazaran ikamet.gfıhımr. meçhul 

Türkiyedeki Şubeleri: 
bulundultu anlaşılm1ş o1du~undan 
U!nın n~inin ertesi gi.ınfıne.en ttl -
baren mu.teber olmalc üzere on beş 

tsTANBUL. Galata 'f9 Yenlc&ml gün milddetle UO.nen tebliı;at k:rası_ 
MERSİN, ADANA Bürosu na ve duru,manın 9-Ni~an_941 tarihi

n-e müsadif Çarşamba glinil saat 14 1 

de bırakılmasına karar . veri!.miştlr. 
O gün ve saatte bizzat veya bir VP.kfl 
göndermen!"& lüzumu tebhğ yerine 
kaim olmak üzere il{m olunur. 941152 

Yanani.tandaki Şubeleri: 

SELANİK _ ATİNA 

• Her ne'fl banka mu - · 
Kiralık tualar aervtst 

Reddolunan mlltta.r 

1051 

ıın,74 

009,81 

--- -------- -
Za7i - Bezezyan lisesinden aldığım 

1Jahadet.nameyl ı.ayi ettim, yeni.iini 
alacağımdan eski.si hükümsüzdür. 

Mebmeıl Turhan 

MillAh:ızat 

Fazla taleb edildiğinden 

Fazla taleb edildiğinden 

Fazla taleb edildiğinden 

Mart 16 

Kendinize Beyhtade 

Yere Eziyet 

. Ediyorsunuz 

KEVROZİK 
Varken l.brab Çekilir mi? 

Baş, Diş, Nezle, Grip 
n Oıütmekten Mütnellid Bütün Ain. Sm, 

Sancılarla Romatimwa Karpı 

lcabmda Günde 3 Kate Alınabilir. 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan 
Edebiyat Fakilltesi binasının 1041.98 lira keşifll tamir ~i 27/3/1941 

Perşembe günü saat 15 de ·Rektörlükte açık eksiltme ile ih:ıle edilecektir. 
~teklilerin 70 liralık muvakkat teminat makbuzlnn ve bu gibl işler yap. 

tıklnrına dair İ.!ıtanbul vlltıyetinden 1000 li.ralı.k vesika almaları ve Hl 
yılınn aid Ticaret Odası kfığıdlarını göstermeleri lazımdır. Keşif, §!lrl.na-

me, muknele projesi hergün Rektörlükte görillür. d877• 

MiLLE SUT Makinaları 
Mevcudu vardır. 

Dünyanın en sağlam süt makir:eleridir 
Beş sene garantilidir ve yedek. aksamı daima bulunur. 
Sab.f deposu: Tabtakale No. 51 J. Dekalo ve Şat , __________________________ _, 

Gü. Mh. Gn. K. İst. Lv. Amirliği Sahnal
ma Komisvonundan: 

27 Mart 941 Per§embe günü saat 14 de açık eksiltme ne ve 2762 ıtra 
50 kuruş muhammen bedeUe 3250 giyim beygir nalı alınncaktır. İlk te
minatı 207 lira 19 kuruştur. Nümune ve f8,rtnamesi komisyonda görüle • 
bilir, ~teklllerin teminat makbuzlarlle gün ve sa.atinde Galata Mumhane 
caddesi İbrahim Rıfat han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. c1840• 

T • 
1 MOFUJ 

(Abdest bozan) dediğimiz ha raak kurtlarının devasıdır. 
Bunlar sığır etile yapılmıt paatırma ve aucukları ·;iyenlerdc ha~ıl olur. 
Uzunluk lan dört metred en 'ln met reye kadar olur ki birçok tehli· 
keli haatalı!ıtlara yol açar. TlMOFUJ bu kurtlanra en birinci devası· 
dır. Sıhhat Vekaletinin müıaadeaini haizdir. cter eczaned.e bulunur, 

reçete ile satılır. 

' ·~ ~ 

1 941 iKRAMiYELERi 
• 

ı adet 2000 lir&lık - 2000.- lira T. iş Bankası s • 1000 • - 3000.- • 
2 • '150 • - 1500.- • 

1941 Küçük f • 600 • - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- • 

Tasarruf Hesaplan u • 100 1 - 3500.- • 
80 • 50 • - .000.- • • 300 • 20 - ıooo.- • iKRAMIVE • 

Keşidelu: f Şubat, 1 1'layıs, 1 A-

PLANI tım., 1 İkincltepin Wihlerindt 
Jap&ar. 


